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Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ
Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlõk alanlarõ ile
ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde
bulunmak amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda
yardõmcõ olmak, Plan hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve
ülkemizin bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici Özel
İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.

Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi uyarõnca
kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. Beş Yõllõk Kalkõnma
Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini
Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ
Başbakanlõk Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri dikkate alõnarak
tamamlamõşlardõr.

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin sağlanmasõ,
sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn yükseltilmesi, piyasa
ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve
hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk
hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç
olarak refah düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile bütünleşme
amaçlanmaktadõr.

8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm kesimlerinin katkõsõ,
her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr.
Planlarõn demokratik katõlõmcõ niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ
çalõşmalarõnõn dünya ile bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan
inancõmõzla, konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ dilerim.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfi

İÇİNDEKİLER

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ ............................................................................xõ
ALT KOMİSYONLAR VE ÜYELERİ ..................................................................................xõv

HAM DERİ VE KÜRK
1. GİRİŞ .................................................................................................................................... 1
2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ............................................................................�. 3

2.1. Mevcut Durum: ........................................................................................................�.
2.1.1. Ham Deri Üretimi: ...........................................................................................��... 6

2.1.2. Sektördeki Kuruluşlar: ....................................................................................�. 8
2.1.3. Üretim:

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji: .........................................................................� 9
b)Ürün Standartlarõ: ........................................................................................... 10
c) Üretim Miktarõ ve Değeri: ............................................................................. 10
d) Maliyetler: ..................................................................................................... 12

2.1.4. Dõş Ticaret Durumu: ......................................................................................... 12
a)İthalat: ............................................................................................................. 13
b) İhracat: ........................................................................................................... 15

2.1.5. Fiyatlar: ..............................................................................................................15
2.1.6. İstihdam: ............................................................................................................18
2.1.7. Sektörün Rekabet Gücü: ....................................................................................19
2.1.8. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler: ...................................................... 19
2.1.9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: ................................................................19

2.2. Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler İtibariyle Mukayese: .....................19
2.3. Sektörün Sorunlarõ .......................................................................................................20

3. YAPILMASI GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE
    UYGULANACAK POLİTİKALAR .................................................................................. 24

3.1. Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: ...................... 24
3.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: ..................... 24
3.3. Kõsa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar: .............................................. 25
3.4. Öngörülen Düzenlemelerin, Yatõrõmlarõn ve Uygulanacak Politikalarõn Ekonomik ve
       Sosyal Getirileri: ..........................................................................................................  26

KAYNAKLAR ........................................................................................................................ 27

DERİ VE KÜRK İŞLEME
1. GİRİŞ .................................................................................................................................. 31
2.YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM ......................................31

2.1. Sektördeki Kuruluşlar: .................................................................................................32
2.1.1. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ: .........................................................................33
2.1.2. Üretim: .............................................................................................................. 34

a) Üretim Yöntemi - Teknoloji: ......................................................................... 35
b) Ürün Standartlarõ: .......................................................................................... 35



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfii

c) Maliyetler: ..................................................................................................... 35
2.1.3. Dõş Ticaret Durumu: ......................................................................................... 36

a) İthalat: ............................................................................................................ 37
(1) Ürün İthalatõ: .......................................................................................... 37
(2)   Yarõ Ürün İthalatõ: ................................................................................. 38
(3)   Hammadde İthalatõ: ............................................................................... 39
(4)   Sektörün Geçmiş Yõllara Ait Makine ve Aksam İthalatõ: ......................39
(5)   Sektörün Kimyasal İthalatõ: ................................................................... 39

b)  İhracat: .......................................................................................................... 39
2.1.4. Fiyatlar: ..............................................................................................................42
2.1.5. İstihdam: ............................................................................................................ 42
2.1.6. Sektörün Rekabet Gücü: ....................................................................................43
2.1.7. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İlişkileri: ...........................................................43

3. PLANLANAN YATIRIMLAR ..........................................................................................44
3.1. Teşvik Belgesi Almõş Yatõrõmlar: ................................................................................44
3.2 Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõm: .......................................................44

4. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ
    YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
    POLİTİKALAR .................................................................................................................. 44

4.1.Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: ...................... 44
4.2.Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: .....................45
4.3.Kõsa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar: .............................................. 45

DERİ VE KÜRK KONFEKSİYON

SUNUŞ.......................................................................................................................49
1. GİRİŞ   ................................................................................................................................51
2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ...............................................................................51

2.1. Mevcut Durum: ...........................................................................................................  51

2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar: ......................................................................................  51

2.1.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ: .........................................................................  52

2.1.3.Üretim: ...............................................................................................................  52

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji: ...........................................................................   52

b) Ürün Standartlarõ: ..........................................................................................  54

c) Üretim Miktarõ ve Değeri: .............................................................................   54

d) Maliyetler: .....................................................................................................  55

2.1.4   Dõş Ticaret Durumu: ........................................................................................  56

a) İthalat: ............................................................................................................  56

(1) Ürün İthalatõ:

(2) Hammadde İthalatõ: ................................................................................ 57

b) İhracat: ...........................................................................................................  58

2.1.5. Fiyatlar: .............................................................................................................. 60



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfiii

2.1.6.İstihdam: .............................................................................................................61
2.1.7. Sektörün Rekabet Gücü: ..................................................................................61
2.1.8. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler: .....................................................62

a) Hayvancõlõk Sektörüyle İlişkiler: .................................................................. 62
b) Tabaklama/Deri İşleme Sektörü ile İlişkiler: ................................................ 64
c) Hayvancõlõk Sektörü ve Tabaklama Sektörü�nde Yaşanan Sorunlarõn Deri
    Konfeksiyon Sektörü�ne Yansõmasõ: ............................................................. 64
d) Finans ve Bankacõlõk Sektörüyle İlişkiler: .................................................... 65

2.1.9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: ............................................................... 65
a) 1994-1998 Döneminde Başta Rusya Olmak Üzere  Doğu Bloğu Ülkelerinde
    Meydana Gelen Gelişmeler ve Pazar Olanaklarõ: ......................................... 66
b) 1996 Yõlõ Başõnda Avrupa Birliği ile Gerçekleştirilen Gümrük Birliği: ....... 66
c) 1997 Yõlõnõn Son Çeyreğinde Asya�da Başlayan Global Ekonomik Kriz
    ve Bu Krizin 1998 Yõlõ Ağustos  Ayõnda Rusya�ya Yansõmasõ: .................... 69

2.2. Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler itibarõyla Mukayese: ..................... 69
2.3. Deri Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarõ: .................................................................... 71

2.3.1. Finansman Sorunu: ........................................................................................... 71
 a) Acil Kriz Kredisi İhtiyacõ: ............................................................................ 71
 b) İstihdama Yönelik Düzenlemeler: ................................................................ 72
 c) Pahalõ Enerji Sorunu: .................................................................................... 72

2.3.2. Pazar ve Pazarlama Sorunu: .............................................................................. 72
3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR .............................................................................. 74

3.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Dönemi Projeksiyonlarõ (2001-2005): ..............................74
3.1.1. Talep Projeksiyonu (1999-2005): ..................................................................... 74

 a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu: .......................................................................... 74
 b) İhracat Projeksiyonu: .................................................................................... 75

3.1.2. Üretim Projeksiyonu (1999-2005): ................................................................... 76
3.1.3. İthalat Projeksiyonu: ......................................................................................... 77
3.1.4. Teknolojide Muhtemel Gelişmeler: ..................................................................78
3.1.5. Rekabet Gücünde Gelişmeler: .......................................................................... 78
3.1.6. Çevreye Yönelik Politikalar: ............................................................................ 79
3.1.7. Diğer Sektörler ve Yan Sanayii ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler: ............. 79

4. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ
    YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
     POLİTİKALAR ..................................................................................................... 80

4.1. Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: ..................... 80
4.1.1. Finansman: ........................................................................................................ 80
4.1.2. İstihdam: ........................................................................................................... 81
4.1.3. Pahalõ Enerji: ..................................................................................................... 81
4.1.4. Tanõtõm ve Pazarlama: ...................................................................................... 82

4.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: ................... 82
4.2.1. Tanõtõm: ............................................................................................................. 82
4.2.2. Off-Set: .............................................................................................................. 82



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfiv

DERİ EŞYA (SARACİYE)

SUNUŞ................................................................................................................................. 85
1. GİRİŞ ................................................................................................................................ 87
2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ............................................................................. 89

2.1. Mevcut Durum: ......................................................................................................... 90
2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar: ..................................................................................�� 90

2.1.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ: ...................................................................... 90
2.1.3. Üretim: ............................................................................................................ 92

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji: .........................................................................92
b) Üretim Miktarõ ve Değeri: ...........................................................................95
c) Maliyetler: ................................................................................................... 96

2.1.4. Dõş Ticaret Durumu: ........................................................................................97
a) İthalat: ..........................................................................................................97

(1) Ürün İthalatõ: ......................................................................................... 97
(2) Yarõ Ürün İthalatõ: ................................................................................. 98
(3) Hammadde İthalatõ: ............................................................................... 98

b)  İhracat: ........................................................................................................98
2.1.5. Fiyatlar: ........................................................................................................... 98
2.1.6. İstihdam: ......................................................................................................... 99
2.1.7. Sektörün Rekabet Gücü: ................................................................................. 99
2.1.8. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler: .................................................... 99
2.1.9 Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: .............................................................. 99

2.2. Sektörün Sorunlarõ: ...................................................................................................100
2.2.1. Haksõz Rekabet: ..............................................................................................100
2.2.2. Kaliteli ve Ekonomik Deri Elde Edebilmek İçin Hayvancõlõğõn ve Ham
          Dericiliğin Teşviki ve Islahõ: .......................................................................... 101
2.2.3. Rasyonel Çalõşma ve Teknik Geliştirmenin Sağlanmasõ Konusunda Eğitim
          ve Araştõrma-Geliştirme Çalõşmalarõndaki Yetersizlikler: ............................. 101
2.2.4. Yeni Pazar Araştõrmalarõ ve Tanõtõm Konusundaki Yetersizlik: .................... 102
2.2.5. Yabancõ Sermaye Kullanõmõnda Yetersizlik: ..................................................102
2.2.6. Sektörel Dõş Ticaret Kurumlarõnõn Desteklenmesi: ........................................ 103

3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR ............................................................................ 103
3.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde (2001-2005): ......................................103

3.1.1. Talep Projeksiyonu: ........................................................................................ 103
a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1999-2005): ....................................................103
b) İhracat Projeksiyonu (1999-2005): ..............................................................104

3.1.2. Üretim Projeksiyonu (1999-2005): ................................................................. 104
3.1.3. İthalat Projeksiyonu: ....................................................................................... 104

a) Ürün İthalatõ (Değer) (1999-2005): ............................................................. 104
b) AT, EFTA ve Önemli Ülkelerden Yapõlan Ürün İthalatõ: ...........................104
c) Yarõ Ürün İthalatõ (1999-2005): ...................................................................104
d) Hammadde İthalatõ (1999-2005): ................................................................ 105



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfv

3.1.4. Teknolojide Muhtemel Gelişmeler: ................................................................ 105
3.1.5. Rekabet Gücünde Gelişmeler: .........................................................................105
3.1.6. Çevreye Yönelik Politikalar: ...........................................................................105
3.1.7. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler: ............ 105

3.2. Uzun Dönemde (2001 - 2023) Talepte, Arzda, Dõş Ticarette, Teknoloji ve
       Rekabet Gücünde Muhtemel Gelişmeler: ................................................................. 105

4. PLANLANAN YATIRIMLAR ........................................................................................ 106
4.1. Teşvik Belgesi Almõş Yatõrõmlar: ..............................................................................106
4.2. Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõmõ: .................................................. 106
4.3. Planlanan Yatõrõmlarõn Katkõlarõ: ..............................................................................106
4.4. Muhtemel Yatõrõm Alanlarõ: ......................................................................................106

5. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ
    YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
    POLİTİKALAR ................................................................................................................ 106

5.1. Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: ...................106
5.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: ..................107
5.3. Kõsa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar: ...........................................107
5.4. Öngörülen düzenlemelerin, Yatõrõmlarõn ve Uygulanacak Politikalarõn Ekonomik ve
       Sosyal Getirileri: ........................................................................................................108

AYAKKABI
1. GİRİŞ ................................................................................................................................ 112
2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR

2.1. Mevcut Durum: ......................................................................................................... 118
2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar: .................................................................................... 119
2.1.2. Üretim: ............................................................................................................ 120

a) Üretim Yönetimi- Teknoloji: .......................................................................120
b) Ürün Standartlarõ: ........................................................................................121
c) Maliyetler: ....................................................................................................121

2.1.3. Dõş Ticaret Durumu: ........................................................................................122
a) İthalat: ..........................................................................................................122
b) İhracat: .........................................................................................................123

2.1.4. Fiyatlar: ........................................................................................................... 125
2.1.5. İstihdam: ..........................................................................................................125
2.1.6. Sektörün Rekabet Gücü: ..................................................................................126
2.1.7. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İle İlişkiler: ....................................................127
2.1.8. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: ............................................................. 127

2.2. Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler İtibariyle Mukayese: .................. 128
2.3. Sektörün Sorunlarõ: ................................................................................................... 131

3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR ............................................................................ 132
3.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde( 2001-2005): ..................................... 132

3.1.1. Talep Projeksiyonu: ........................................................................................ 132



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfvi

3.1.2. Üretim Projeksiyonu: ...................................................................................... 132
3.1.3. İthalat Projeksiyonu: ....................................................................................... 133
3.1.4. Teknolojide Muhtemel Gelişmeler: ................................................................ 133
3.1.5. Rekabet Gücünde Gelişmeler: .........................................................................133
3.1.6. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler: ............ 133

3.2. Uzun Dönemde (2001-2023) Talepte Arzda Dõş Ticarette, Teknoloji ve Rekabet
          Gücünde Muhtemel Gelişmeler: ........................................................................... 134

4. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLİNMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ
     YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
     POLİTİKALAR ............................................................................................................... 135

4.1. Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: ...................135
4.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: ..................135
4.3. Kõsa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar: ...........................................135

Ayakkabõ Alt Komisyon Üyesi Levent Gülcan'õn Ek Raporu: ............................................. 136

AYAKKABI YAN SANAYİİ VE AYAKKABI MAKİNALARI
1. GİRİŞ ................................................................................................................................ 143
2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR:

2.1. Mevcut Durum: ......................................................................................................... 144
2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar: .................................................................................... 144
2.1.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ: .......................................................................148
2.1.3  Üretim: ............................................................................................................ 148

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji: .........................................................................149
b) Ürün Standartlarõ: ........................................................................................149
c) Üretim miktarõ ve Değeri: ............................................................................149

2.1.4. Dõş Ticaret Durumu: ........................................................................................150
a) İthalat: ..........................................................................................................150

(1) Ürün İthalatõ: ......................................................................................... 150
(2) Yarõ Ürün İthalatõ: ................................................................................. 150
(3) Hammadde İthalatõ: ...............................................................................150

b) İhracat: .........................................................................................................151
2.1.5. Fiyatlar: ........................................................................................................... 151
2.1.6. İstihdam: ..........................................................................................................151
2.1.7. Sektörün Rekabet Gücü: ..................................................................................151
2.1.8. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İle İlişkiler: ....................................................151
2.1.9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: ............................................................. 151

2.2. Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler İtibariyle Mukayese: .................. 151
2.3. Sektörün Sorunlarõ: ................................................................................................... 152

3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR: ........................................................................... 152
3.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde (2001-2005): ......................................152

3.1.1. Talep Projeksiyonu: ........................................................................................ 152
a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1999-2005): ....................................................152
b) İhracat Projeksiyonu (1999-2005): ..............................................................152



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfvii

c) Toplam Talep Projeksiyonu (1999�2005): ..................................................152
3.1.2. İthalat Projeksiyonu: ....................................................................................... 152

a) Ürün İthalatõ (1999�2005): ..........................................................................152
b) Yarõ Ürün ithalatõ (1999�2005): ..................................................................152
c) Hammadde İthalatõ (1999�2005): ................................................................152

3.1.3 Teknolojide muhtemel Gelişmeler: ..................................................................152
3.1.4 Rekabet Gücünde Gelişmeler: ..........................................................................153
3.1.5. Çevreye Yönelik Politikalar: ...........................................................................153

4. PLANLANAN YATIRIMLAR ........................................................................................ 153
4.1. Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõmõ: .................................................. 153
4.2. Planlanan Yatõrõmlarõn Katkõlarõ: ..............................................................................153
4.3. Muhtemel Yatõrõm Alanlarõ: ......................................................................................153

5. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ
     YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
     POLİTİKALAR ............................................................................................................... 153

DERİ ATIK VE ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇEVRE
1.  GİRİŞ ............................................................................................................................... 157
2.  MEVCUT DURUM VE SORUNLAR

2.1. Mevcut Durum: ......................................................................................................... 157
2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar: .................................................................................... 160
2.1.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ: ...................................................................... 160
2.1.3. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler: .................................................... 161

2.2. Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler itibarõyla Mukayese: ...................161
2.3. Sektörün Sorunlarõ: ....................................................................................................162

3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR ............................................................................ 162
3.1. VIII. Beş yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde Gelişmeler (2000-2005): .................... 162

3.1.1. Teknolojide Muhtemel Gelişmeler: ................................................................ 162
3.1.2. Rekabet Gücünde Gelişmeler: .........................................................................162
3.1.3. Mevcut Teknolojilerin Çevre Kirliliği Açõsõndan Değerlendirilmesi, Kirlilik
          Yükünü Azaltõcõ Teknik ve Teknolojilerin Geliştirilmesi: ............................. 163

4. PLANLANAN YATIRIMLAR ........................................................................................ 165
5. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ
     YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
      POLİTİKALAR .............................................................................................................. 166

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
1. GİRİŞ ................................................................................................................................ 169
2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM

2.1. Yakõn Geçmişteki Gelişmeler: .................................................................................. 169
2.2. Mevcut Durum: ......................................................................................................... 171

2.2.1. Lisans ve Lisansüstü Eğitim: ...........................................................................172



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfviii

2.2.2. Önlisans Eğitim Programlarõ: ..........................................................................172
2.2.3. Orta Öğretim Programlarõ: .............................................................................. 173
2.2.4. Yaygõn Eğitim Programlarõ: ............................................................................173
2.2.5. Pendik Dericilik Araştõrma Enstitüsü: .............................................................173
2.2.6. KOSGEB Deri İhtisas Merkezleri: ..................................................................174
2.2.7. Vakõflar: .......................................................................................................... 175

3. DEĞERLENDİRME .........................................................................................................175
4. ÖNERİLER .......................................................................................................................175

SEKTÖREL ÖRGÜTLENMELER, YAYINLAR VE FUARLAR
1. SEKTÖREL  ÖRGÜTLENME .........................................................................................179
2. FUARLAR ........................................................................................................................180
3. SEKTÖREL YAYINLAR ................................................................................................ 181

3.1. Mevcut  Durum - Sorunlar: ....................................................................................... 182
3.2. Elektronik İletişim: ....................................................................................................182

DERİ KİMYASALLARI
ÖZET .................................................................................................................................... 185
1. SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR ....................................................................................187
2. MEVCUT DURUM ..........................................................................................................187

2.1. Üretimler Hakkõnda Bilgi (1999): .............................................................................187
2.2. İstihdam Hakkõnda Bilgi (1999): ...............................................................................187
2.3. Kapasite: ....................................................................................................................187
2.4. Girdiler (1999): ......................................................................................................... 188
2.5. Yõllara Göre Üretim ve Artõşlarõ: .............................................................................. 188
2.6. Maliyetler Hakkõnda Bilgi: ....................................................................................... 188
2.7. Dõş Ticaret: ................................................................................................................188

2.7.1. İthalat: ............................................................................................................. 188
2.7.2. İhracat: .............................................................................................................189

3. VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ ....................................................... 190
3.1. Öngörülen Amaçlar (5 Yõlda) Hedefler: ................................................................... 190
3.2. Beş Yõlda Öngörülen Değişimler Hakkõnda Bilgi: ................................................... 190

3.2.1. Üretim: ............................................................................................................ 190
3.2.2. İhracat: ............................................................................................................ 191
3.2.3. Enerji Kullanõmõ: ............................................................................................ 191
3.2.4. Personelde Teminindeki Güçlükler: ............................................................... 191
3.2.5. Rekabet Gücünde Yapõlmasõ Öngörülenler: ................................................... 191
3.2.6. Şirket İçi Eğitim: .............................................................................................192
3.2.7. Şirket Dõşõ Eğitim: ...........................................................................................192
3.2.8. AR-GE: ............................................................................................................192



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfix

3.2.9. Üniversitelerle Temas: Bugüne Kadar Yapõlanlar ve Gelecek Beş Yõlda
          Yapõlmasõ Öngörülenler: .................................................................................192
3.2.10.Yeni Projeler, Yatõrõmlar: ...............................................................................192
3.2.11.Kurumsallaşma İle İlgili Projeler: ..................................................................192
3.2.12.Yeni İstihdam: ................................................................................................192
3.2.13.Yeni Ortaklõklar: ............................................................................................ 193
3.2.14.Yabancõ Sermaye: .......................................................................................... 193

EK: DERİ KİMYASALLARI .............................................................................................. 193





Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdfxi

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ

Unvanõ Adõ Soyadõ Kurumu
Emine AÇILAN İst. Tekstil ve Konf. İhracatçõ Birlikleri

Yrd. Doç. Dr. Altan AFŞAR Ege Üni. Mühendislik Fak. Deri Müh. Böl.
Murat AL Niğde Üni.Bor Halil-Zöhre Ataman M.Y.O
Bilal ALKOÇ Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Engin ALTAŞ Gön Deri
Şener ALTINCEZVE Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği

Prof. Dr. M. Ercan ARTAN Kadir Has Üni. Teknik Bilimler M.Y.O.
M. Hüsnü ATZEL Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Nedim BECERİKLİ Bursa Deri Sanayicileri Derneği

Uzman Yrd. Banu BEKTAŞ İhracatõ Geliştirme Etüd Merkezi
Ünal BODUROĞLU Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Dõş Tic. Uzm. Osman BOZTEPE DTM-İhracat Genel Müdürlüğü
Yahya BÜYÜKYILDIZ Deri Konfeksiyoncularõ Derneği
Güneş CANSEVER Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Uzman Sait CORDAN Hazine Müst.-Teşvik Uyg. Gen. Md.lüğü
Fahrettin ÇAKIROĞLU Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği
Necmettin ÇALIŞKAN İstanbul Umum Saraçlar Odasõ
Cavit ÇETİNBAHADIR İstanbul-Tuzla Organize Deri San. Bölgesi
Põnar ÇETİNTAŞ Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği

Yrd. Doç. Dr. Selime ÇOLAK Ege Üni. Mühendislik Fak. Deri Müh. Böl.
Gn. Md. Uzm. Halil İbrahim ÇOMUK Sümer Holding A.Ş.

Lütfi DAĞTAŞ Sepici Holding A.Ş.
Aziz DEMİRKAKAN Bursa Deri Sanayicileri Derneği

Dr. Kaya DEMİRÖZÜ Tarõm ve Köyişleri Bak. Pendik Bakt. Enst.
Osman DEVECİ Ayakkabõ Yan Sanayicileri Derneği

Doç. Dr. Yalçõn DİKMELİK Ege İhracatçõ Birlikleri
Cemal DÖNMEZ Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği
Recep EREN Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Doç. Dr. Umay B. FIRAT İstanbul Üni. Teknik Bilimler M.Y.O.
Can GÖKMEN Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Derneği
Seydali GÖNEL Ezgi Ajans Ltd. Şti.
Levent GÜLCAN Yakupoğlu Ticaret

Doç. Dr. Gürbüz GÜLÜMSER Ege Üni. Mühendislik Fak. Deri Müh. Böl.
İsmail GÜR Gerede Organize Deri Sanayii Derneği
Mehmet GÜRAN Denizli Deri Sanayicileri Derneği
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Unvanõ Adõ Soyadõ Kurumu
Selahattin GÜRCAN Gerede Organize Deri Sanayii Derneği

Dõş Tic.Uzm.Yrd. Kaan GÜRSOY DTM-İhracat Genel Müdürlüğü
Ali GÜVENÇ Bursa Deri Sanayicileri Derneği
Tahsin GÜZEL Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu

Dr. İsmet HAKİMOĞLU MEPAM Dõş Tic. A.Ş.
Faruk HAKSAL Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Aziz HALKAPINAR Sektörel Yayõncõlõk

Söz. Per. Nermin HELVACIOĞLU DTM-İthalat Genel Müdürlüğü
Ayşe S. İÇİNSEL COGNIS Kimyevi Maddeler
Ali E. IŞIK Tarõm ve Köyişleri Bak. Dericilik Arş. Ens.
Şükrü KARACALI Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Orhan KARAÇAM İstanbul-Tuzla Org. Deri Sanayi Bölgesi
Ferit KARSLI Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
İshak KARSLIOĞLU Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu
Neşe KARTAL Türkiye Deri İşverenleri Sendikasõ
Cengiz KASTAN İst.Ayakkabõcõ Esnaf ve Sanatkarlarõ Odasõ
Celal KILIÇ Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu
Tahsin KILIÇOĞLU Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu
Ali Murad KIZILTAŞ Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Derneği
Akansel KOÇ Türkiye Deri İşverenleri Sendikasõ
Reşat KOÇAŞ İzmir-Menemen Deri Serbest Bölgesi
Nüzhet KODALAK İst. Tekstil ve Konf. İhracatçõ Birlikleri
Adnan KONAŞ Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu
Gürkan KOPUZ İstanbul Sanayi Odasõ
Akif KOPUZ Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Turgut KOŞAR Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Süleyman KOYUNCU İst. Deri, Süet, Konf. Esn. ve Sanatkar Od.
Hakkõ MATRAŞ Türkiye Deri İşverenleri Sendikasõ
Mustafa METİN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Selahattin OKUR Türkiye Deri-İş Sendikasõ
Asõm ÖNCÜLER Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Ümit ÖZALP Deri Konfeksiyoncularõ Derneği
Fatih ÖZCAN Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu
Ersin ÖZGÜMÜŞ Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Ahmet ÖZŞEN S.S. Manisa Deri San. K.S.S. Yapõ Koop.
Muhsin ÖZYENİCE Bursa Deri Sanayicileri Derneği
Ali SAATÇİOĞLU Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Derneği
Ali SAMANLI Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Derneği

Prof. Dr. Özcan SARI Ege Üni. Mühendislik Fak. Deri Müh. Böl.
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Unvanõ Adõ Soyadõ Kurumu
Mustafa Ali SARIKAYA Salihli Deri Konfeksiyoncularõ Koop.

Şb. Md. Yrd. Sibel SEMİZER DİE-Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlõğõ
Musa SERVİ Türkiye Deri-İş Sendikasõ
Durmuş Ali SÖYLER Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ

Dr. Fuzuli SUMAN Niğde Üni.Bor Halil-Zöhre Ataman M.Y.O
Erdoğan ŞEN Deri Konfeksiyoncularõ Derneği
Celil ŞENAL Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu
Seyfettin TERGAN İst. Tekstil ve Konf. İhracatçõ Birlikleri
Mustafa TÜRK Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ
Necip ULUDAĞ Alboy Ayakkabõ San.

Dr. Gül UYSAL Ankara Üni. Veteriner Fak.
Hasan UZMAN Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu

Doç. Dr. Nuray UZUNÖREN İstanbul Üni. Veteriner Fak.
Dõş Tic.Uzm.Yrd. Salih Ahmet ÜSTTEN DTM-Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Cemail VARDAR İstanbul Umum Saraçlar Odasõ
Hasan H. YAĞCIKÖSE Salihli Dericiler Arõtma Tes. Koop.
Ender YAZICIOĞLU Ayakkabõ Yan Sanayicileri Derneği
Kadir YERCİ Ayakkabõ Yan Sanayicileri Derneği
Mahmut YEŞİL S.S.Yeni Deri San.Arõt.Tes. Top.İşy.Koop.
Turgay YETİŞKİN DETEK Derneği

Not: Üyeler, soyadõna göre alfabetik olarak sõralanmõştõr.
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

ALT KOMİSYONLARI VE ÜYELERİ

Görevi Unvanõ Adõ Soyadõ Kurumu
ANA KOMİSYON
  Başkan: Turgut KOŞAR Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
  Koordinatör: Mustafa ÖZÇÖREKÇİ Devlet Planlama Teşkilatõ
  Raportör: M. Hüsnü ATZEL Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

ALT KOMİSYONLAR:
1- Ham Deri ve Kürk Alt Komisyonu
  Başkan: Prof.Dr. M. Ercan ARTAN Kadir Has.Uni.Teknik Bil. M.Y.O.
  Raportör: Dr. Gül UYSAL Ankara Üni.Veteriner Fak.
  Üyeler: Dr. Kaya DEMİRÖZÜ Tarõm ve Köy.Bak.Pendik Bak.Ens.

Doç.Dr. Umay B. FIRAT İstanbul Üni. Teknik Bilimler M.Y.O.
İsmail GÜR Gerede Organize Deri Sanayii Derneği
Ali E. IŞIK Tarõm ve Köy.Bak. Dericilik Araş.Ens.
Ferit KARSLI Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Akif KOPUZ Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Muhsin ÖZYENİCE Bursa Deri Sanayicileri Derneği
Turgay YETİŞKİN DETEK Derneği

2- Deri ve Kürk İşleme Alt Komisyonu
  Başkan: Doç.Dr. Yalçõn DİKMELİK Ege İhracatçõ Birlikleri
  Raportör: Dr. İsmet HAKİMOĞLU Mepam Dõş Tic. A.Ş.
  Üyeler: Bilal ALKOÇ Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Aziz DEMİRKAKAN Bursa Deri Sanayicileri Derneği
Mehmet GÜRAN Denizli Deri Sanayicileri Derneği
Selahattin GÜRCAN Gerede Organize Deri Sanayii Derneği
Ali GÜVENÇ Bursa Deri Sanayicileri Derneği
Gürkan KOPUZ İstanbul Sanayi Odasõ
Asõm ÖNCÜLER Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Mahmut YEŞİL S.S.Yeni Deri San.Ar.Tes.Top.İşy.Koop

3- Deri ve Kürk Konfeksiyon Alt Komisyonu
  Başkan: Nüzhet KODALAK İst.Tekstil ve Konf.İhracatçõ Birlikleri
  Raportör: Emine AÇILAN İst.Tekstil ve Konf.İhracatçõ Birlikleri

Erdoğan ŞEN Deri Konfeksiyoncularõ Derneği
  Üyeler: Nedim BECERİKLİ Bursa Deri Sanayicileri Derneği

Cemal DÖNMEZ Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği
Doç.Dr. Gürbüz GÜLÜMSER Ege Üni.Müh.Fak.Deri Teknolojisi Böl.

Süleyman KOYUNCU İst.Deri,Süet,Konf.Esn.ve Sanatkar Od.
Ümit Yaşar ÖZALP Deri Konfeksiyoncularõ Derneği
Ersin ÖZGÜMÜŞ Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Mustafa Ali SARIKAYA Salihli Deri Konfeksiyoncularõ Koop.
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Görevi Unvanõ Adõ Soyadõ Kurumu
4- Deri Eşya (Saraciye) Alt Komisyonu
  Başkan: Hakkõ MATRAŞ Türkiye Deri İşverenleri Sendikasõ
  Raportör: Necmettin ÇALIŞKAN İstanbul Umum Saraçlar Odasõ
  Üyeler: Engin ALTAŞ Gön Deri

Ünal BODUROĞLU Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Seyfettin TERGAN İst.Tekstil ve Konf. İhracatçõ Birlikleri

5- Ayakkabõ Alt Komisyonu
  Başkan: Attila ÜLKÜMEN Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Derneği
  Raportör: Ali SAMANLI Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Derneği
  Üyeler: Levent GÜLCAN Yakupoğlu Ticaret

İshak KARSLIOĞLU Türkiye Umum Ayak. Fed. (Erzurum)
Celal KILIÇ Türkiye Umum Ayak. Fed. (Ankara)
Ali Murad KIZILTAŞ Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Derneği
Adnan KONAŞ Türkiye Umum Ayak. Fed. (Samsun)
Fatih ÖZCAN Türkiye Umum Ayak. Fed. (Mersin)
Ali SAATÇİOĞLU Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Derneği
Celil ŞENAL Türkiye Umum Ayak. Fed. (Salihli)
Necip ULUDAĞ Alboy Ayakkabõ San.
Hasan UZMAN Türkiye Umum Ayak. Fed. (Konya)

6- Ayakkabõ Yan Sanayii ve Ayakkabõ Makinalarõ Alt Komisyonu
  Başkan: Ender YAZICIOĞLU Ayakkabõ Yan Sanayicileri Derneği
  Raportör: Kadir YERCİ Ayakkabõ Yan Sanayicileri Derneği
  Üye: Osman DEVECİ Ayakkabõ Yan Sanayicileri Derneği

7- Deri Atõk ve Artõklarõnõn Değerlendirilmesi ve Çevre Alt Komisyonu
  Başkan: Prof. Dr. Özcan SARI Ege Üni.Müh.Fak.Deri Müh. Bölümü
  Raportör: Yrd.Doç.Dr.Selime ÇOLAK Ege Üni.Müh.Fak.Deri Müh. Bölümü
  Üyeler: Murat AL NiğdeÜ.BorHalil-ZöhreAtaman M.Y.O.

Cavit ÇETİNBAHADIR Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Şükrü KARACALI Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Tahsin KILIÇOĞLU        Türkiye Umum Ayak. Fed.
Reşat KOÇAŞ Izmir-Menemen Deri Serbest Bölgesi
Mustafa TÜRK Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ
Hasan H. YAĞCIKÖSE Salihli Dericiler Kooperatifi
Mahmut YEŞİL S.S.Yeni Deri San.Ar.Tes.Top.İşy.Koop
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Görevi Unvanõ Adõ Soyadõ Kurumu
8- Eğitim ve Araştõrma Alt Komisyonu
  Başkan: Prof. Dr. Özcan SARI Ege Üni.Müh.Fak.Deri Müh. Bölümü
  Raportör: Doç.Dr. Umay B. FIRAT İstanbul Üni. Teknik Bilimler M Y.O.
  Üyeler: Yrd.Doç.Dr. Altan AFŞAR Ege Üni.Müh.Fak.Deri Müh. Bölümü

Güneş CANSEVER Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Dr. İsmet HAKİMOĞLU Mepam Dõş Tic. A.Ş.

Ali E. IŞIK Tarõm ve Köy. Bak.Dericilik Arş. Ens.
Mehmet KABAN TASEV-T.Ayak.Sekt.Arş.Gel.-Eğt.Vak.
Cengiz KASTAN Türkiye Umum Ayak. Federasyonu

Doç. Dr. Nuray UZUNÖREN İstanbul Üni. Veteriner Fak.

9- Sektörel Örgütlenmeler, Yayõnlar ve Fuarlar Alt Komisyonu
  Başkan: Seydali GÖNEL Ezgi Ajans Ltd. Şti.-Sektörel Yayõn
  Raportör: Lütfi DAĞTAŞ Sepiciler Deri Sanayi A.Ş.
  Üyeler: Şener ALTINCEZVE Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği

Põnar ÇETİNTAŞ Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği
Tahsin GÜZEL Türkiye Umum Ayak. Fed. (İzmir)
Faruk HAKSAL Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
Aziz HALKAPINAR Sektörel Yayõn

10- Deri Kimyasallarõ Alt Komisyonu (1)
  Başkan: Ayşe S. İÇİNSEL Cognis
  Raportör: Ergun UTKU Debağ Kimya
  Üyeler: Hüsamettin AYDOĞAN BASF

Melis BOZBAĞ Gemsan
Mesut KÜRÜM Verbo
Orbay HAZAR Camsar
Stefano KAZLOWSKİ Organik Kimya
Tuğrul YAZICIOĞLU Camsar
Yusuf MENCELOĞLU Gemsan

Notlar:
(1) Deri Kimyasallarõ Alt Komisyonu Kimya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu içerisinde kurulmuştur.
(2) Kurulan Deri İşleme Makinalarõ Komisyonu çalõşma yapmamõştõr.
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1. GİRİŞ
Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlandõrõlmasõ:
Hayvancõlõk, ülkemizde sektörler ve bölgeler arasõ dengeli kalkõnma, sanayi ve hizmetler sektörlerine

yeni istihdam imkanlarõ yaratma, ulusal geliri artõrma, kõrsal alanda işsizlik sorununu azaltma, göçü önleme
ile kalkõnma ve sanayileşmenin finansmanõnõ öz kaynaklara dayandõrma gibi önemli iktisadi fonksiyonlar
yüklenmiştir. Bunun yanõnda sektörün ulusal beslenme ve koruyucu sağlõk politikasõnõn başarõya ulaştõrõlmasõ
açõsõndan da sosyal amacõ ağõr basan görevleri bulunmaktadõr.

Ayrõca, hayvancõlõk bir taraftan tarõmsal işletmelere entansite, düzenli gelir, diğer taraftan çeşitli sanayii
kollarõnõn  hammadde ihtiyacõnõ sağlayan önemli bir üretim dalõdõr. Bugün batõ ekonomilerinde �Endustrie
Animale� ile ifadesini bulan sanayiin bizzat kendisi ve kõrsal kalkõnmanõn lokomotifi  bir sektördür.

Deri sektörü de üretimi için gerekli hammaddesini hayvancõlõk sektöründen tedarik etmektedir.

Deri işleme sanayiinin ana maddesini teşkil eden ham deri, mezbahalarda ve diğer kesim kaynaklarõndan
elde edilen derilerin kullanma şekillerine ve mahalli koruma geleneklerine göre, yüzülmesi, yağ ve diğer
yabancõ maddelerden temizlenerek sõnõflandõrmalarõnõn yapõlarak muhafaza edilebilir hale getirmek sanatõdõr.
Ham deri, et üretiminin yan ürünleri arasõnda, değer bakõmõndan et üretimi maliyetini düşüren birinci
derecede önemli olan yan üründür.

HAM DERİ SANAYİİ SEKTÖR KAPSAMI
Grup
Adõ: GTİP No: MAL ADI
BÜYÜK BAŞ - ÖKÜZ İNEK HAM DERİLERİ

410110100011 Taze veya yaş tuzlanmõş
410110100013 Taze veya yaş tuzlanmõş-manda ve malak
410110900011 Kuru veya kuru tuzlanmõş
410110900013 Kuru veya kuru tuzlanmõş-manda ve malak
410121001011 Yaş ağõrlõğõ 14 kg.dan fazla,15 kg.dan az olanlar
410121001013 Yaş ağõrlõğõ 14 kg.dan fazla,15 kg.dan az olanlar-manda ve malak
410121002011 Yaş ağõrlõğõ 15 kg veya daha fazla olanlar
410121002013 Yaş ağõrlõğõ 15 kg veya daha fazla olanlar-manda ve malak
410121002019 Yaş ağõrlõğõ 15 kg veya daha fazla olanlar-diğerleri
410129000011 Diğerleri-öküz ve inek
410129000013 Diğerleri-manda ve malak
410130101011 Kuru ağõrlõğõ 8 kg.dan fazla,9 kg.dan az olanlar
410130101013 Kuru ağõrlõğõ 8 kg.dan fazla,9 kg.dan az olanlar-manda ve malak
410130102011 Kuru ağõrlõğõ 9 kg.dan fazla olanlar
410130102013 Kuru ağõrlõğõ 9 kg.dan fazla olanlar-Manda ve malak
410130900011 Sõğõrlarõn pikle derileri
410130900019 Diğerleri
410140000000 Atlarõn derileri

BÜYÜK BAŞ - BUZAĞI DANA HAM DERİLERİ
410110100012 Taze veya yaş tuzlanmõş
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410110900012 Kuru veya kuru tuzlanmõş
410121001012 Yaş ağõrlõğõ 14 kg.dan fazla,15 kg.dan az olanlar
410121002012 Kuru ağõrlõğõ 8 kg.dan fazla,9 kg.dan az olanlar
410129000012 Diğerleri-buzağõ ve dana
410130101012 Kuru ağõrlõğõ 8 kg.dan fazla,9 kg.dan az olanlar
410130102012 Kuru ağõrlõğõ 9 kg.dan fazla olanlar

BÜYÜK BAŞ - KRUPON DERİLER
410122000011 Krupon ve yarõm krupon deriler-öküz ve inek
410122000012 Krupon ve yarõm krupon deriler-buzağõ ve dana
410122000013 Krupon ve yarõm krupon deriler-manda ve malak

KÜÇÜK BAŞ HAM DERİ
KÜÇÜK BAŞ - KOYUN CİNSİ HAM DERİLER

410210900011 Koyunlarõn yünlü yaş derileri
410210900012 Koyunlarõn yünlü kuru derileri
410221000012 Koyunlarõn pikle derileri
410229000012 Koyunlarõn diğer yaş derileri
410229000014 Koyunlarõn diğer kuru derileri

KÜÇÜK BAŞ - KUZU CİNSİ HAM DERİLER
410210100011 Kuzularõn yünlü yaş derileri
410210100012 Kuzularõn yünlü kuru derileri
410221000011 Kuzularõn pikle derileri
410229000011 Kuzularõn diğer yaş derileri
410229000013 Kuzularõn diğer kuru derileri

KÜÇÜK BAŞ - KEÇİ CİNSİ HAM DERİLER
410310100011 Keçilerin kõllõ yaş derileri
410310100012 Keçilerin diğer yaş derileri
410310100015 Keçilerin kõllõ kuru derileri
410310100016 Keçilerin diğer kuru derileri
410310100021 Keçilerin tuzlanmõş derileri
410310900011 Keçilerin pikle derileri
410310900013 Keçilerin diğer derileri

KÜÇÜK BAŞ - OĞLAK CİNSİ HAM DERİLER
410310100013 Oğlaklarõn kõllõ yaş derileri

410310100014 Oğlaklarõn diğer yaş derileri
410310100017 Oğlaklarõn kõllõ kuru derileri
410310100018 Oğlaklarõn diğer kuru derileri
410310100022 Oğlaklarõn tuzlanmõş derileri
410310900012 Oğlaklarõn pikle derileri
410310900014 Oğlaklarõn diğer derileri

KÜÇÜK BAŞ - DİĞER HAYVANLARIN HAM DERİLERİ
410320000000 Sürüngenlerin ham derileri
410390000011 Diğer hayvanlarõn yaş derileri
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410390000012 Diğer hayvanlarõn kuru derileri
410390000013 Diğer hayvanlarõn pikle derileri
410390000019 Diğerleri

HAM POSTLAR VE KÜRKLER
430110000000 Mink(vizon)(bütün halinde)(baş,kuyruk ve pençeleri ile birlikte olsun

olmasõn)
430120000000 Tavşan veya yabani tavşan(bütün halinde)(baş,kuyruk ve pençeleri ile

birlikte olsun olmasõn)
430130000011 Astragan,karakul
430130000019 Diğerleri(breitschwanz,persaniye,Hint,Çin,Moğol kuzu)(bütün..)(baş�)
430140000000 Kunduz(bütün halinde)(baş,kuyruk ve pençe ile birlikte olsun olmasõn)
430150000000 Misk sõçanõ(bütün halinde)(baş,kuyruk, pençe ile birlikte olsun olmasõn)
430160000000 Tilki(bütün halinde)(baş,kuyruk ve pençeleri ile birlikte olsun olmasõn)
430170100000 Beyaz mantolu veya mavi sõrtlõ denilen kapişonlu fok

yavrularõ(bütün..)(baş..)
430170900000 Diğerleri-fok veya ayõ balõğõ (bütün..)(baş,�)
430180100000 Diğer kürkler-su samuru veya güney Amerika kunduzu(bütün

halinde)(baş,kuyruk ve pençeleri ile birlikte olsun olmasõn)
430180300000 Diğer kürkler-dağ sõçanõ(bütün halinde)(baş,kuyruk ve pençeleri ile

birlikte olsun olmasõn)
430180500000 Diğer kürkler-kedigiller(aslangiller)(bütün halinde)(baş,kuyruk ve

pençeleri ile birlikte olsun olmasõn)
430180900000 Diğer kürkler-diğerleri(bütün halinde)(baş,kuyruk ve pençeleri ile

birlikte olsun olmasõn)
430190000000 Başlar,kuyruklar,pençeler ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar

Bu listelerde yer alan ham deriler, deri konfeksiyon sanayii başta olmak üzere, ayakkabõ, her türlü çanta
ve valiz, döşemecilik, saraciye, koşum, eyer, sanayi kayõşlarõ ve benzeri eşyalarõ ile tutkal, jelatin vb.
sanayilerin ana girdileri olarak kullanõldõğõ gibi, koyun, kuzu, deve derilerinden elde edilen yün ile tiftik keçi
derilerinden elde edilen tiftik kumaş ve kilim imalatõnda ana madde olarak kullanõlmaktadõr. Ayrõca, sõğõr
derileri kuyruklarõ fõrça sanayiinde, kulak kõllarõ da takma kirpik yapõmõnda kullanõlmaktadõr. Ancak, son
yõllarda yurt içi ham deri, üretimi ihracata dönük konfeksiyon sanayiinin ana girdisi olarak mevcut deri işleme
sanayiine yetmemekte, büyük bir ithalat girdisine ihtiyaç duyulmaktadõr.

Ülkenin ham deri talep boyutu ve ithalatõn getireceği yük göz önüne alõnarak mevcut hayvan
potansiyelinin genişletilmesinin, õslah, iyi bakõm ve hastalõklarla mücadele, kesim, yüzüm ve muhafaza
hatalarõnõn asgari düzeye indirilmesi, gerek et üretimi gerekse ham deri üretimi açõsõndan birlikte ele alõnmasõ
gereğini önemli kõlmõştõr.

2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
2.1. Mevcut Durum:
Eski çağlarda deri üretim merkezi olarak bilinen Anadolu�da Hititler, M.Ö. 3000 yõllarõnda büyük bir

imparatorluk kurmuşlardõr. M.Ö. 2000-1200 yõllarõ arasõnda en parlak dönemini yaşayan Hititlerde,
alüminyum ile  tabaklama sanatõnõn çok geliştiği ve  bu yöntemle üretilen ürünlerin ihtiyaç mallarõ arasõnda
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yer aldõğõ tarihi kaynaklarda bildirilmektedir. Bu topraklarõn alüminyum bileşikleri ve bitkisel sepi maddeleri
bakõmõndan zengin olmasõ tabaklamada bunlarõn bol miktarda kullanõlmasõna yol açmõştõr.

Bu dönemde Anadolu�da görülen ekonomik-sosyal kültürel gelişmeler aynõ zamanda  Ege Adalarõnda da
kendini göstermiştir. Hititlerin en parlak dönemi olan M.Ö. 1650 yõllarõnda  Girit�in güney kõyõlarõndaki
kazõlarda çõkartõlan kemikten yapõlmõş ve üstü şekillerle bezenmiş bir kap, dericilik tarihi bakõmõndan önemli
bir belge olarak kabul edilmektedir. Bu kabõn üzerinde yer alan üç prensten her birinin üzerinde fil derisinden
bitkisel tabaklamaya tabi tutulmuş giysiler bulunmuştur. Bitkisel tabaklamanõn Anadolu�dan Girit�e, oradan
da Yunanlõlara ulaştõğõ söylenmektedir. Bunun yanõ sõra  eski Yunan eserlerinde İyonyalõlar�õn yüksek
nitelikli sağlam deriler yaptõklarõndan bahsedilmektedir. Daha sonra Romalõlarda deri giysi ve sandaletler
toplum hayatõnda çok önemli bir yere sahip olmuştur.

Roma ve Bizanslõlardan sonra Anadolu�ya hakim olan Selçuklu ve Osmanlõ Türkleri de dericilik sanatõna
önemli katkõlarda bulunmuştur. Hayvancõlõkla uğraşan Orta Asya Türkleri bunu Anadolu�ya yerleştiklerinde
de sürdürmüşlerdir. Hayvanlardan elde edilen deriler, çeşitli merkezlerde organize bir biçimde çalõşan
tabakhanelerde en iyi şekilde değerlendirilmiştir. Böylece ülke içinde ayakkabõ, saraciye vb. ihtiyaçlar
karşõlanõrken diğer taraftan da sürekli seferde olan ordunun koşum, eğer, çizme, ayakkabõ gibi gereksinimleri
hiç aksamadan sağlanmõştõr. Özellikle Osmanlõlar zamanõnda Ahi Birlik Teşkilatõ�nõn varlõğõ, bu düzenli
sistemin kurulmasõnda önemli rol oynamõştõr. Ahi Evran ismindeki üstün bilgi, beceri ve dürüstlüğü ile
tanõnmõş kişi, önce tabaklarõn başõ olmuş, daha sonra da tüm Ahi Teşkilatõ�nõn sorumluluğunu üstlenmiştir.

Osmanlõ döneminde dericilik, Ahilik ile birlikte yeniden güçlenmiştir. 16. yüzyõlda İstanbul, Edirne,
Kayseri, Ankara, Bursa, Konya, Tokat, Diyarbakõr gibi şehirlerde ticari yaşamõ yönlendiren ana üretim
dallarõnõn başõnda yer almõştõr.

Boğazköy ve Alişar�da yapõlan kazõlarda M.Ö. 2800 yõlõna ait bir  çocuk mezarõnda deri parçalar
bulunmuştur. Yine bu bölgelerde yapõlan kazõlarda M.Ö. 1500-1200 yõllarõnda dericiliğin en parlak devri
yaşadõğõ sanõlmaktadõr. Etiler dericilikte sepi maddesi olarak mazõ ve şaptan faydalanmõşlardõr.

Tarihi kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Urfa, Diyarbakõr ve Van İllerinin bulunduğu yörelerde
M.Ö. 1400 yõllarõnda yaşamõş olan Mitanniler�de dericiliğin çok ileri olduğu anlaşõlmaktadõr. 1453 yõlõnda
Fatih Sultan Mehmet�in İstanbul�u fethinden sonra surlarõn dõşõnda Kazlõçeşme�de 70 000 000 m2�lik bir yer
dericiler için tahsis edilmiştir (Yapõ ve Kredi Bankasõ, 1977).

Sahtiyan adõ verilen deri yapõmõnõn Türklere özgü bir metot olduğu tüm dünyada kabul edilmiştir.
İngilizce literatürde sahtiyan derinin hala �Turkish Leather� şeklinde yer almasõ bu nedenledir. Türklerin
derinin yapõmõyla ilgili bilgileri  başta Fransõz ve İngilizler olmak üzere yabancõlar tarafõndan hileli yollara
başvurarak batõya aktarõlmaya çalõşmõşlardõr.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul�u fethinden sonra, Yedikule�de deniz kenarõna (bugünkü Kazlõçeşme), 33
salhane, 360 tabakhane yaptõrmõş ve esnafõn büyük bir kõsmõnõ buraya toplamõştõr. Evliya Çelebi�nin
yazdõklarõna göre de, 17. yüzyõlda İstanbul�un çeşitli yerlerinde yaklaşõk 700�e yakõn tabakhanenin kurulu
olduğu bildirilmiştir.  

Türkiye�de dericilik, Osmanlõ İmparatorluğunun yükseliş döneminde hõzlõ gelişmiş ve Türk derileri dõş
ülkelerde aranõr olmuştur. XVI ve XVII. yüzyõllarda dericilik en parlak devrini yaşamõştõr. Osmanlõ
döneminde savaş gereçlerinin büyük kõsmõ özellikle deriden yapõlmasõ İstanbul ve Ankara müzelerinde
bulunan XVIII. yüzyõla ait savaş elbiseleri, deri hurçlar, çok sayõda kitap ciltleri dericilik sanatõnõn ne derece
önemli olduğunu göstermektedir.

Osmanlõ Devleti, XVIII. yüzyõlda dünyanõn üstün kaliteli deri üretimini gerçekleştirmiştir. Bu dönemde,
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Avrupa pazarlarõnda işlenmiş Türk derileri tercih edilir düzeye gelmiş ve bu durum XIX. yüzyõlõn başlarõna
kadar sürmüştür. Fakat bu dönemden sonra Avrupa�da teknolojinin giderek ilerlemesi ve yeni yöntemlerin
bulunmasõ karşõsõnda Türk dericiliği gerilemeye başlamõştõr. Ayrõca bu dönemde Osmanlõ�daki muhafazakar
ve yeniliklere kapalõ tutum sektörün ilerlemesini önlemiştir.

Osmanlõ Türk dericiliğinin başarõlõ olduğu dönemlerde, Avrupa�ya ihracat yapõlmaktaydõ. 1737�de bir
Fransõz hekimin, 1773 yõlõnda ise Philips adlõ bir İngiliz�in, sõrf  debagat sõrlarõnõ öğrenmek için Türkiye�ye
geldiği ve başarõlõ olmalarõ nedeniyle de ülkelerinde ödüllendirildikleri bildirilmektedir.

Daha sonra ordunun ayakkabõ üretiminde, deri ve kösele ihtiyacõnõn karşõlanmasõ amacõyla Beykoz�da
bir fabrika kurulmuştur. II. Dünya Savaşõnda duyulan deri mamulleri ihtiyacõ bu müessese tarafõndan
karşõlanmõştõr. Fabrika daha sonra Sümerbank�a bağlõ bir kuruluş haline getirilmiştir. Kurum askeri botlara ek
olarak, halk için ucuz ve sağlam ayakkabõlar üretmiştir.

Türk deri sanayii çok eski ve köklü yapõya sahip olmasõna rağmen, Cumhuriyetin ilk yõllarõnda babadan
oğula geçen ve lonca karakterini muhafaza eden bir iş kolu olarak varlõğõnõ devam ettirmiştir. Ancak
kalkõnma planlarõnda sektörle ilgili belirlenen çeşitli özendirici tedbirler sayesinde, yavaş yavaş kabuk
değiştirmeye başlamõştõr.

Planlõ dönemlerde dericiliğe gerekli önem verilmeye çalõşõlmõş, ancak Batõ tekniğinin Türkiye�de
pahalõya mal olmasõ, kalifiye eleman yetersizliği, eğitim, deri işleme atölyelerinin çok dağõnõk ve
imkansõzlõklar içinde olmasõ ve çeşitli finansal güçlükler nedeniyle bugün Avrupa ülkelerinin gerisinde
kalmõştõr.

Cumhuriyetin ilk yõllarõnda Anadolu dericiliği ele aldõğõnda 1920-1930 arasõ dönemde hemen her
kasabada deri işlemeciliğinin varolduğu anlaşõlmaktadõr. Gerçekten de bugün herhangi bir kasabamõzda hala
�tabakhane sokağõ�, �tabakhaneler deresi�, �debbağlar çarşõsõ�, �tabaklar hamamõ� gibi adlara rastlamak
olasõdõr. Örneğin; Safranbolu�da Debbağlar çarsõsõ, Aşağõ Tabakhane Sokak, Yukarõ Tabakhane Sokak
Ödemiş Birgi�de Tabakhane Deresi gibi.

Türkiye�de 1920, 1930�lõ yõllarda her kasaba düzleminde bir tabakçõlõk işine rastlanõrken, zanaatõn
zamanla sanayiye dönüşmesi, işin özünde ileri teknolojinin yer almasõ, rekabet koşullarõ, çevre kirliği olgusu
dericiliğin belli bölgelerde, giderek de deri organize bölgelerinde yer almasõ sonucunu yaratmõştõr.

Türk deri sektörünün 1980�li yõllarda geçirdiği yapõsal değişiklik, deri üretimini olumsuz yönde
etkilemiştir. Deri tabakçõlõğõ ve üretimi arasõnda kullanõlan bazõ kimyasal maddelerin yarattõğõ olasõ çevre
kirliliği riski, bu tür sanayilerin çok daha güvenli üretim birimlerinde yapõlmasõ gerektiğini ortaya çõkarmõştõr.
Yõllardan ve hatta asõrlardan bu yana Kazlõçeşme bölgesinde kurulu bulunan Türk Deri Sektörü tabakhaneleri,
bu haklõ istek sonucu, üretim yerlerini değiştirme kararõ almõşlardõr. Bu amaçla 1986 yõlõnda başlatõlan Tuzla
Organize Deri Sanayi Bölgesi projesi, 1992 yõlõnda hazõr duruma gelmiş ve deri  üretim birimleri yavaş yavaş
bu sanayi bölgesine taşõnmaya başlamõştõr. Ancak organize sanayi bölgesinin yapõmõ ile tamamlanmasõ
arasõnda geçen sürede, deri işletmelerinin Kazlõçeşme� yi boşaltmalarõ istenmiştir. Böylece dericilerin
Kazlõçeşme� deki üretimleri dururken, Tuzla�daki üretimlerine hemen başlayamamõştõr. Bu ise Türk Deri
Sektörü üretiminin düşmesine neden olmuştur.

Turizmden sonra Körfez krizinden en çok etkilenen sektörlerin başõnda gelen deri sanayii, yeniden
yapõlanmayõ hõzlandõrarak 1992 yõlõnda Kazlõçeşme problemini de çözmüş ve Tuzla Organize Deri Sanayii
Bölgesini faaliyete geçirmiştir.

Türkiye�de Hayvan Varlõğõ:
Türkiye hayvan varlõğõ bakõmõndan dünyada ilk sõralarda yer almakla birlikte, hayvan başõna elde edilen
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verim itibarõ ile gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadõr. (Aral, 1986). DİE�nin 1996 yõlõ verilerine, 1987 yõlõ
sabit fiyatlarõyla yapõlan değerlendirmeye göre; nüfusun yüzde 40�dan fazlasõnõn yaşadõğõ  kõrsal kesimin,
GSMH�dan almõş pay yüzde 16,59 olmuştur.

Tablo: 1- Türkiye�de Türlerine Göre Hayvan Varlõğõ (Baş)

Yõllar Koyun Kõlkeçi Tiftikkeçi Sõğõr Manda Deve At Eşek Katõr Domuz
1990 40553000 9698000 1279000 11377000 371000 2000 513000 985000 202000 12000
1991 40433000 9579000 1185000 11973000 366000 2000 496000 944000 192000 10000
1992 39416000 9440000 1014000 11951000 352000 2000 483000 895000 181000 12000
1993 37541000 9192000 914000 11910000 316000 2000 450000 841000 172000 9000
1994 35646000 8767000 797000 11901000 305000 2000 437000 809000 169000 8000
1995 33791000 8397000 714000 11789000 255000 2000 415000 731000 169000 5000
1996 33072000 8242000 709000 11886000 235000 2000 391000 689000 154000 5000
1997 30238000 7761000 615000 11185000 194000 1400 345000 640000 142000 4600
1998 28435000 7523000 534000 11031000 176000 1400 330000 603000 133000 5000

* Devlet İstatistik Enstitüsü Verileri
Türkiye�de koyun sayõsõ 1970 yõlõndan itibaren 1982 yõlõna kadar artõş göstermiş, daha sonraki yõllarda

ise azalmaya başlamõştõr. Sõğõr varlõğõndaki değişmeler incelendiğinde; 1970 yõlõndan 1981 yõlõna kadar artõş
gösterdiği, ancak bu yõldan sonra ise sayõsal azalmalar meydana geldiği görülmektedir. Şöyle ki,  1981 yõlõnda
15.981.000 baş olan sõğõr varlõğõ yüzde 25,62 oranõnda azalarak, 1996 yõlõnda 11.886.000 başa düşmüştür. Kõl
keçisi, tiftik keçisi ve manda sayõsõnda da 1970 yõlõndan itibaren önemli azalmalarõn meydana geldiği
görülmektedir.

Türkiye hayvan varlõğõnda özellikle 1984 yõlõndan itibaren sõğõr, koyun ve keçi sayõlarõnda hõzlõ bir
düşme  dönemine girildiği görülmektedir. Ülkemizde meydana gelen bu azalma;1984 yõlõnda uygulanan
sayõm tekniğinin, daha önce uygulanan yöntemden farklõ olmasõ, hayvan populasyonunda kültür ve
melezlerinin sayõca artõşõ sonucu, yerli õrklarõn sayõsõnõn azalmasõ, ülkemizdeki hayvan varlõğõnda kasaplõk
gücün üstünde bilinçsizce yapõlan dõş satõm politikasõ ve özellikle 24 Ocak 1980 sonrasõ uygulanan ekonomik
politikalar gibi görüşlerle izah edilmektedir.

2.1.1. Ham Deri Üretimi:
Hayvan yetiştiriciliği sõrasõnda elde edilen ürünler iki grupta toplanmaktadõr. Bunlardan birincisi �akõcõ

ürünler� olarak tanõmlanan ve hayvanõn yaşama sürecinde elde edilen süt, yün, kõl ve hayvan yavrusu (kuzu,
dana vs.) gibi ürünlerdir. İkinci grup ise hayvanõn kesimiyle elde edilen ve �son ürünler� olarak isimlendirilen
et, deri ve sakatat gibi ürünlerdir. Hayvanõn beslenmesi her iki grup ürünün elde edilmesine yönelik olacağõ
gibi, sadece son ürünün elde edilmesi amacõyla da yapõlmaktadõr. Örneğin, sõğõr besiciliğinde amaç et
üretiminin artõrõlmasõdõr.

Tekstil, giyim, deri ve ayakkabõ sanayileri tüketim mallarõ üretiminin temelini oluşturmaktadõrlar. Deri
ve tekstil endüstrileri genellikle temel ham madde üretirken, giyim ve ayakkabõ endüstrileri tüketim mallarõ
üretmektedirler.

Deri sanayinin, hammaddesi  hayvandan elde edilen ham deridir. Canlõ hayvan , bileşik ürünlü bir üretim
alanõ olarak nitelendirilebilir. Kasaplõk bir hayvanõn kesimi sonucu, değerinin yüzde 70�ini et, yüzde 20�sini
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sakatat oluştururken, yüzde 10�luk kõsmõnõ da deri oluşturmaktadõr. Canlõ hayvan temel hedef olarak eti için
kesilirken, yan ürün olarak da deri üretimi gerçekleşmektedir. Ham deri toplam hayvan değerinin çok küçük
bir oranõnõ teşkil etmesine rağmen  önemli bir hammadde  olarak deri sektörünün temel girdisini
sağlamaktadõr.

Ülkemizde sõklõkla görülen deri kusurlarõ; deriye etki yapan hastalõklarõn izleri (çiçek, uyuz, çõban izleri,
yara yerleri, urlar vs.), çifte yaralarõ ve arabaya koşulmasõ yüzünden hayvanõn boynunda meydana gelen
nasõrlar, nokra izleri, üvendire(nodul) hatalarõ, ateş damgasõ, marka izleri, boynuz, diken, çalõ ve taş yaralarõ,
kaşağõ kusurlarõ vs. gibi izlerdir.

 1980 yõlõ sonrasõ bir kõsõm belediyeler ve özel sektör tarafõndan büyük şehirlerde kurulan modern
kombina ve mezbahalarda kesim-yüzüm işlemleri otomatik olarak el değmeden makinalarla yapõlmasõ; kesik,
ispire vb. kalite ve randõmanõ etkileyen olumsuz unsurlarõ asgari düzeye indirmektedir. Yine hijyenik koşullar
sağlandõğõndan ve ham deriler toplu olarak koruma altõna alõnõp ve nakledildiklerinden ham deride
oluşabilecek  bozulma ve kusurlar da en aza inmektedir.

Ancak küçük mezbahalarda, mezbaha dõşõ kesimlerde ve kurban kesimlerinde kesici ve yüzücülerin bu
konuda usta olmamasõ, kullanõlan alet, ekipmanlarõn yetersiz ve  yeterli hijyenik şartlarõn bulunmamasõ sebebi
ile kusurlu ham deri elde edilmekte, fireler artmakta ve kalite düşmektedir. Ayrõca bu gibi yerlerde elde edilen
ham derilerin zamanõnda ve yeterli düzeyde tuz vb. kimyasallarõn yetersizliği nedeniyle muhafaza altõna
alõnmadõğõndan, otoliz vb. ham deri kayõplarõna neden olmaktadõr.

Deri üretiminde kurban bayramlarõnõn büyük önemi vardõr. Üç gün süren kurban bayramõnda bir yõl
içerisinde gerçekleştirilen kontrollü kesimlerin yaklaşõk 1/3 �ü kadar bir hayvan kesilmektedir. Ülkemizde,
yoğunluğunun ilk gün izlendiği kesimleri gerçekleştirecek sayõda eğitilmiş kesici bulunmamaktadõr.
Dolayõsõyla kurban kesimi ve yüzümü esnasõnda derilerde bõçak izi ve kesiklerine daha çok rastlanõlmasõ
kaçõnõlmaz olmaktadõr. Üretilen derilerin toplanma ve korumaya alõnmasõnda da büyük güçlükler
yaşanmaktadõr. Özellikle bağõş toplayan kurumlarõn deriye gösterilmesi gereken ihtimamõn göstermemesi ve
zorunlu masraflarõ yapmaktan kaçõnmasõ, yeterli ve etkin organizasyonlar yapamamasõ sonucu derilerde
hamlaklõk ve çürümeye neden olmaktadõr. Derilerde kesim ve yüzüm hatalarõ deri kullanõm alanõnõn kaybõ ve
daralmasõna neden olurken hamlaklõk ve kokuşma derinin tümünün kullanõlmaz duruma düşmesine neden
olmaktadõr.

1980 yõlõnda yapõlan bir araştõrmada kurban derilerinde kesim-yüzüm hatalarõnõn yüzde 73�e, koruma
hatalarõndan ileri gelen kokuşmanõn ise yüzde 100�e kadar ulaşabildiği görülmüştür. 1981 yõlõnda uygulanan
Atatürk Yõlõ Kurban Derisi Islah Projesi çerçevesinde düzenlenen kampanya ve eğitim çalõşmalarõ ile
derilerdeki kesim ve yüzüm hatalarõnõn yüzde 33�e, koruma hatalarõndan ileri gelen kokuşma oranõnõn yüzde
31�e kadar düştüğü görülmüştür. 1981�den 1995 yõlõna kadar sürdürülen projenin uyarõ ve değerlendirme
çalõşmalarõnda kurban derisi kalitesinde her yõl bir ölçüde daha iyileştiği görülmüştür. Bu iyileşme, yasa ve
yönetmeliklerle deri toplama için görevlendirilen (THK, Sosyal Yardõmlaşma Vakfõ vb.) kurumlar tarafõndan
toplananlarda daha az, diğer mahalli kurum ve kişiler tarafõndan toplananlarda daha fazla ve belirgin olarak
izlenmiştir.

Türkiye�de büyük işletmeler dõşõnda bilinçli bir yetiştiricilik yapõlmadõğõndan bakõm ve besleme
hatalarõndan kaynaklanan ve ham deri kalitesini düşüren kusurlar da önemli yer tutmaktadõr. Oysa yerli büyük
baş hayvan derilerinin mezbahadaki ağõrlõğõ 14-18 kg arasõnda değişmektedir. Halbuki kösele ve bitkisel
sepileme yapõlacak ham derilerde asgari 30-35 kg civarõnda ham deri ağõrlõğõna ihtiyaç vardõr. Bu sebeple
köselelik (krupon) ham deri ihtiyacõ büyük ölçüde yurt dõşõndan sağlanmaktadõr.

Bunlarõn yanõ sõra Türkiye�de yerli ham deri alõm satõmõnda , büyüklük bakõmõndan bir standardizasyona



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf8

gidilmemiştir. Yerli sõğõr derileri gevşek yapõlõ olmasõ ve kuyruk-kafa gibi ekleri ile birlikte satõlmasõ sebebi
ile kalite düşmekte ve yüzde 20 civarõnda fire oluşmaktadõr.

Ham deri üretiminin tek kaynağõ hayvancõlõk olduğu için hayvan varlõğõ ve hayvancõlõktaki gelişmeler bu
sektörü doğrudan etkilemektedir. Ayrõca canlõ hayvan ihracatõnõn da yapõlmasõ, sahip olunan kõt kaynaklarõn
elden çõkarõlmasõ anlamõna gelmektedir. Ülkemizde üretilen ham deri konusunda sağlam veriler verebilmek
oldukça güçtür. Zira Türkiye�de sağlõklõ hayvan sayõmõ, envanteri, hayvan doğum kütükleri olmadõğõ gibi,
hayvan sahiplerinden de doğru bilgiler alõnamamaktadõr. Ancak kontrollü kesimler sonucunda bir takõm
istatistiki bilgiler elde edilebilmektedir.
Tablo: 2- Türkiye  Yõllara Göre Kesilen Hayvan Sayõlarõ (Baş) (1990-1998)
Yõllar  Koyun  Kuzu  Kõlkeçi Kõlkeçi

Oğlağõ
Tiftik
Keçi

Tiftik
Keçi Oğl.

 Sõğõr  Dana Manda Manda
Yavru

 Deve  Domuz

1990 5148410 4287260 970810 363810 126040 6270 1650760 1123580 72220 10660 320 6550
1991 4197700 3728900 852140 258790 83370 3710 1176930 986120 51530 8420 360 2270
1992 4108410 3370330 760610 216840 62930 7440 1010950 1054240 46580 7960 160 2180
1993 3568610 3299920 716820 187600 51100 3740 1054200 1031150 41140 9160 100 1930
1994 4019890 3630270 667360 205710 26580 4900 1132650 1116830 46520 10190 150 1630
1995 3219737 2273783 598680 215680 24757 3653 933647 887123 34138 4172 70 5570
1996 2605812 2930488 515791 190349 25446 2604 881777 934223 15668 4432 20 18990
1997 2977706 3510350 661647 235328 23453 1894 1207148 1175198 28598 7698 53 702
1998 4043145 3855896 1067372 236421 33181 5109 1151247 1049228 23109 4148 75 4192

* Devlet İstatistik Enstitüsü Verileri

2.1.2. Sektördeki Kuruluşlar:
Serbest ekonomiye, mücadeleci ve özel kesimin gücünün yetmediği noktada devletçi bir anlayõşla

girişimlerde bulunulmuştur. Plan döneminde ise yol gösterici teşvik edici, düzenleyici olarak sektöre gereken
yardõmlar yapõlmõş, ham deri ithalatõnda gümrük vergileri kaldõrõlmõş ve müteakiben alõnan fonlarda
kaldõrõlarak ham deri sektörüne bugünkü imkanlar sağlanmõştõr. Bu sektörü;

a) Özel sektör,
b) İktisadi Devlet Teşekkülü,
c) Diğerleri.

a)Özel Sektör: Özel sektöre ait halen mevcut kombinalarõn bir kõsmõ 1940-1950�li yõllardan itibaren
faaliyette bulunmasõna rağmen özel sektöre kombina kurma yetkisi 1982 yõlõnda 1580 sayõlõ Kanuna ek olarak
çõkarõlan 2678 sayõlõ kanun ile verilmiştir. Bu kanun daha sonra 28 Haziran 1995 gün ve 22327 sayõlõ Remi
Gazetede yayõmlanan �Gõdalarõn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair� Kanun Hükmünde Kararname
ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 2678 sayõlõ Kanun kapsamõnda 57 adet kombinaya ruhsat verilmiştir.

Türkiye�de özel sektöre ait 91 adet kombina bulunmakta olup, İstanbul, Kayseri ve Afyon illeri kombina
sayõsõnõn en fazla olduğu illerdir. İstanbul ve Erzurum illeri toplam büyükbaş ve küçükbaş kesim
kapasitesinin yüksekliği açõsõndan ilk iki sõrayõ paylaşmaktadõr.

Kombinalarõn büyük çoğunluğunda kesim, soğutma, parçalama ve mamul madde üretimi yapõlmaktadõr.
Bu işletmeler içerisinde günün hemen hemen tüm teknolojik şartlarõnõ kullanarak, hijyenik şartlara riayet
ederek ve yetişmiş personel ile üretim yapan kombinalar bulunduğu gibi uzun yõllardan beri faaliyet gösteren,
teknolojisi günün şartlarõnõn gerisinde kalmõş, mevcut alet ekipmanõ ve binasõ yõpranmõş kombina sayõsõ da
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küçümsenmeyecek kadar fazladõr.

Köy, kasaba, şehir mezbahalarõnda et üretimi gayesi ile kesilen her türlü kasaplõk hayvanlarõn derilerinin
kasaplar veya ham deri tacirleri tarafõndan tuzlanarak veya havada kurutularak muhafaza altõna alõnan tüm
derileri ihtiva eder. Bu kesimlerin tamamõ veteriner kontrolünden geçirilememektedir. Ancak büyük birkaç
şehirde kontrol yapõlabildiği halde, hasta hayvan derilerine, gerek büyükbaş, gerekse küçükbaş hayvanlarõn
erken kesimi yapõlabilmekte, bu da ham deri ve hayvan potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir.

b) Belediye Mezbahalarõ: Belediye mezbahalarõ 1930 yõlõnda yayõmlanan 1580 sayõlõ belediye
kanununun 15, maddesinin 40, bendinde yer alan �Kanuna tevfikan fenni ve sõhhi mezbaha ve teferruatõndan
madut olan barsakhane ve saire yapmak ve işletmek� hükmü kapsamõnda Belediyelerce kurulmaktadõr. Halen
ülkemizde 820 adet belediye mezbahasõ bulunmaktadõr.

Belediye mezbahalarõnõn büyük bir kõsmõ oldukça düşük kapasiteye sahip, sadece bulunduğu ilçe ve
beldenin et imkanõnõ sağlamak üzere kurulmuş ve yalnõz yöre kasaplarõ için kesim yapmaktadõr. Çoğunluğu
gerekli teknolojik imkanlardan yoksundur. Yine mezbahalarõn bir kõsmõnda halen yerde kesim yapõlmakta,
daha sonra kesilmiş gövde kancalara asõlarak yüzme ve iç organ çõkarma gibi işlemlerin tümü bir noktada
yapõlmaktadõr. Mezbahalarõn hemen tamamõnda şüpheli karkaslarõn bekletilmesi, imha edilmesi gerekenlerin
imhasõ ve şarta tabi etlere uygulanacak işlemler için gerekli yer ve düzenekler bulunmamaktadõr. Bu
mezbahalar genellikle bir kesim salonu ve bir soğuk depodan oluşmakta, bir kõsmõnda ise soğuk depo
bulunmamakta, yine hayvan bekletme padoklarõ, sakatat odasõ ve bunun gibi bölümler, atõk su arõtma tesisleri
(atõk sular çevreye ya da derelere verilmektedir) ve hijyenik bir çalõşma ortamõ ve güvenli ürün elde etmek
için gerekli alet ve ekipmanlar bulunmamaktadõr.

Belediyelerin, bütçe ve kadro bulunmamasõnõ gerekçe göstererek Veteriner Hekim istihdam etmemesi
nedeni ile kasaplõk hayvanlar ve kesilen hayvanlardan elde edilen ürünler çoğunlukla kontrolü yapõlmadan
tüketime sunulmakta ve buralarda konu ile ilgili hemen hiç bir eğitim almamõş ve yetersiz sayõda personel
görev yapmaktadõr.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen özellikle son yõllarda belediye mezbahalarõnõn bir kõsmõnda kapasitenin
de üzerinde kesim yapõlmakta ve buralarda kesilen hayvanlardan elde edilen etler büyük şehir merkezlerine
sevk edilmektedir.

Belediye mezbahalarõ 3 tanesi hariç çalõşma izni olmadan faaliyet göstermekte, bunlarõn büyük bir kõsmõ
bütçe imkanlarõnõ gerekçe göstererek gerekli yenileşmeyi yapmamaktadõrlar.

2.1.3. Üretim:

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji:

Ülkemizde ham deri üretimine yönelik modern teknolojiler uygulanmamaktadõr. Bazõ
mezbahalarda deri yüzüm makinalarõ  kullanõlmakta ise de yok denecek kadar azdõr. Et
üretimi amacõyla yapõlan kontrollü ya da kontrolsüz kesimlerde bõçak ve elle yüzüm
gerçekleştirilmektedir. Derinin bõçak izi ve kesik taşõmamasõna özen gösterilen yerlerde deri
parmak ve yumruk kullanõlarak etten ayrõlmaya çalõşõlmaktadõr. Bu uygulama küçük başlarda
tulum yüzme olarak gerçekleştirilmektedir. Yüzme işlemine geçmeden önce, derinin etten
ayrõlmasõnõn kolaylaştõrõlmasõnõ  temin için kompresör, pompa ya da kuvvetli üflemeler ile
deri ile et arasõna hava verilmektedir. Standart bir üretim teknolojisinin uygulanmamasõ
nedeni ile üretilen deriler üzerinde bõçak kesik ve izleri oluştuğu, et ve yağ kalõntõlarõ,  baş ,
kuyruk, ayak, meme gibi deri sanayiinde kullanõlmayan ve deri kalitesinin bozulmasõna yol
açan yapõlarõn kaldõğõ görülmektedir. Deriler  kesildikten sonra çoğunlukla konservasyon ile
ilgili bir işlem görmeden deri toplayõcõlarõna ulaşmaktadõr. Ham derici olarak da tanõmlanan
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fakat gerçekte çoğunluğu toplama görevi üstlenen ve yine çoğunluğu kurumsallaşmamõş olan bu
toplayõcõlar, derileri nakliye masrafõnõ karşõlayabilecek sayõya ulaşana kadar depolamaktadõrlar. Genel olarak
tuzla muhafaza altõna alõnan deriler yeterli teknolojiler uygulanmadõğõ için kalitelerinden kaybetmiş olarak
sanayiciye ulaşabilmektedir.

Bilinçli toplayõlar da vardõr. Bunlarõn bir bölümü deriyi hayvanõn sõrtõnda iken ve sahibine avans vererek
satõn almakta ve süratle sanayiye intikal ettirmektedir. Bu tür çalõşanlarõn büyük bölümü küçük ve orta
ölçekli sanayicilerdir. Bu yolla toplanan deriler yeterli teknolojiler uygulanarak korumaya alõnmaktadõr.

Büyük ölçekli et üretimi yapan kurumlarõn özel ya da resmi kesim merkezlerinde elde ettikleri deriler
genellikle depolanarak korumaya alõnmakta ve ihale/pazarlõk ile satõlmaktadõr. Bu deriler kesim, yüzüm ve
koruma hatalarõ açõsõndan oldukça az  hatalõ derilerdir.

b)Ürün Standartlarõ:
Ham deri işleme ve ham deriden hareketle eşya imal eden yerler 26 eylül 1995 gün ve 22416 sayõlõ

Resmi Gazete�de yayõmlanan Gayri Sõhhi Müesseseler Yönetmeliği kapsamõnda Sağlõk Bakanlõğõ tarafõndan
ruhsatlandõrõlmaktadõr. Mezbaha ve kombinalarda derilerin elde edilişi ile ilgili işlemler ise 19 Ağustos 1996
gün ve 22732 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan Kõrmõzõ et ve et ürünleri Tesislerinin Kuruluş, Açõlõş,
Çalõşma ve Denetleme Usul ve Esaslarõna Dair Yönetmelik Kapsamõnda yürütülmektedir. Bu konuda 1966
yõlõnda 3203 sayõlõ Ziraat Vekaleti ve Teşkilat Kanunu�nun 19-20.ci ve Hayvan sağlõğõ Nizamnamesinin 459-
503.cü maddeleri kapsamõnda düzenlenmiş bulunan Kesim ve Yüzme İşleri Yönetmeliği ile İstihsal Edilen
Derilerin Tuzlanmasõ, Muhafazasõ, Ambalajlanmasõ ve Sevki Hakkõnda Yönetmelik halen yürürlükte
bulunmaktadõr. Yine Türk Standartlarõ Enstitüsü tarafõndan hazõrlanmõş bulunan;

TS 4871 Sõğõr Ham Derileri
TS 4872 Dana Ham Derileri
TS 4873 Koyun Ham Derileri
TS 4874 Kuzu Ham Derileri
TS 4875 Keçi Ham Derileri
TS 4876 Oğlak Ham Derileri

Standartlarõ Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan Mecburi uygulamaya konulmuş standartlardõr. TS
4877 Büyük Baş Hayvan Derilerinin Budanmasõ ile ilgili standardõn mecburi uygulamaya konulmasõ ile ilgili
çalõşmalar devam etmektedir.

c) Üretim Miktarõ ve Değeri:

Bilindiği üzere, Türkiye�de DPT�nin de verilerine göre hayvan kesimleri kontrollü ve kontrolsüz olarak
yapõlmaktadõr. Kontrollü kesimler , kombinalarda ve mezbahalarda tekniğine uygun ve hijyenik olarak
yapõlmaktadõr. Kurban bayramlarõnda, adak veya kõrsal alanda yapõlan  kesimler  ise kontrolsüz kesimler
olarak adlandõrõlmaktadõr.

Ülkemizde gerek kontrollü kesim sayõsõ, gerekse üretilen deri sayõsõ toplam ülke üretim kapasitesinin çok
altõndadõr. Bu durum özellikle kontrolsüz kesimlerle, kesim anõnda deri üzerinde şekillenen yüzüm ve koruma
hatalarõna bağlõ olarak derinin sanayiye ulaşamamasõndan ileri gelmektedir. Deri işleme alt komisyonu
raporlarõna göre sanayie intikal eden deri sayõsõna bakõldõğõnda kontrolsüz kesimlerden elde edilen derilerin
de sanayicinin eline ulaştõğõ kabul edilmektedir. Ancak bu arada kalite açõsõndan büyük düşüklüğün varlõğõnõ
unutmamak gerekir.  Aslõnda resmi kurum kesimlerinde dahi deri kalitesini olumsuz yönde etkileyen ,kesim,
yüzüm, muhafaza hatalarõ sõk sõk görülmektedir.  Bu sorunlar ise gerek sektör,  gerekse  ülke ekonomisi
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açõsõndan önemli kayõplara neden olmaktadõr.

Deri sektöründe kaliteli ham deri talebinin önemli bir kõsmõnõn yurt içinden karşõlanmasõ ancak kaçak
kesimlerin önlenmesi ve ham deri üretimi ile yukarõda değinilen sorunlarõn ilgili kuruluşlarca iyi bir
organizasyon, koordinasyon ve eğitim çalõşmasõ ile  çözümlenebileceği unutulmamalõdõr. Bu da,
mezbahalarda ham deri kalitesinin yükseltilmesinde kesimlerde mekanik yüzüme geçilmesi ile mümkün
olabilir.

Tablo: 3- Türkiye�de Deri Üretimleri (1990-1998) (Adet)
Yõllar Koyun Kuzu Kõlkeçi Kõlkeçi

Yavru
Tiftik
Keçi

Tiftik
K. Oğl.

 Sõğõr Dana  Manda Manda
Yavru

Deve

1990 5595360 4715790 1036450 400120 135660 6860 1805560 1235790 79280 11700 340
1991 4562800 4101580 912120 284570 89090 4080 1288030 1084280 56570 9210 390
1992 4463340 3707130 816950 238370 66450 8180 1107620 1159320 51100 8710 170
1993 3881220 3629930 770290 206370 55000 4120 1155950 1134300 45260 10080 100
1994 4363780 3993360 713120 226310 28610 5390 1236500 1228565 50610 11195 160
1995 3495340 2501160 638730 237250 26500 4010 1018660 975840 37550 4590 80
1996 2831790 3223540 554309 209411 27250 2860 963299 1027721 17230 4850 20
1997 3228440 3861390 711580 258860 25420 2080 1315340 1292730 31460 8470 58
1998 4343032 4241486 1131901 260063 35488 5620 1241175 1154150 25420 4563 83

Kaynak :Devlet İstatistik Enstitüsü
Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre; ham deri üretimi iki aşamada tahmin edilmektedir. İlk aşama

mezbaha ve EBK kombinalarõnda yapõlan �resmi kesim� olarak tanõmlanan kesimleri kapsamakta, ve ikinci
aşama da bunun yüzde 10�u kadarõ kaçak ve kõrsal alanda kesim yapõldõğõ varsayõlarak toplam ham deri
üretimi saptanmaktadõr . Bu hesaplama yanlõştõr; çünkü yapõlan araştõrmalar sadece kurban bayramõnda 4
milyon dolayõnda küçükbaş hayvan derisinin toplandõğõnõ göstermiştir. Bu rakam DİE verilerinin 1/3 �ü
dolayõndadõr. DİE verileri ile kasaplõk güç üzerinden yapõlan hesaplamaya göre üretim potansiyeli
karşõlaştõrõldõğõ zaman ortaya çõkan fark kurumlarõmõzõn istatistik verilerinin gerçeği yansõtmadõğõnõn bir
sonucu olarak görülmektedir.

Türkiye�de DİE verilerine göre ham deri üretim rakamlarõ komisyon çalõşmasõnda yeterli görülmeyerek
kasaplõk güç üzerinden yeni bir hesaplamaya gidilmiştir.

Tablo: 4- Kasaplõk Güç Üzerinden Türkiye�de Kesilen Hayvan Sayõlarõ (Baş)

Yõllar  Koyun  Kõlkeçi Tiftik
Keçisi

Toplam
KüçükBaş

 Sõğõr   Dana Toplam
Büyük Baş

1990 14193550 3394300 447650 18035500 2844250 92750 2937000
1991 14151550 3352650 414750 17918950 2993250 91500 3084750
1992 13795600 3304000 354900 17454500 2987750 88000 3075750
1993 13139350 3217200 319900 16676450 2977500 79000 3056500
1994 12476100 3068450 278950 15823500 2975250 76250 3051500
1995 11826850 2938950 249900 15015700 2947250 63750 3011000
1996 11575200 2884700 248150 14708050 2971500 58750 3030250
1997 10583300 2716350 215250 13514900 2796250 48500 2844750
1998 9952250 2633050 186900 12772200 2757750 44000 2801750

Kasaplõk Güç Oranlarõ;  Küçükbaşlarda 0,35, Büyükbaşlarda 0,25 olarak alõnmõştõr.
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d) Maliyetler:
Mezbahalarda deri üretimi içerisinde ham deri üretimine ayrõ bir yer verilmemesi, üretilen derilerin

doğrudan tabakhanelere ulaşmasõ halinde yine ham deri maliyetlerini etkileyen unsurlarõn deri işleme
maliyetleriyle iç içe oluşu, müstakil ham deri işletmelerinin bulunmamasõ gibi nedenlerden dolayõ maliyet
hesaplarõ sağlõklõ olarak yapõlamamaktadõr.

2.1.4. Dõş Ticaret Durumu:
Deri sanayiinin ana maddesi olan ham deri ,1960�lõ yõllara kadar ihracatõmõzõn temel öğelerinden biri

olmuştur. Bu yõllara kadar mevcut kapasitenin yüzde 70�lere varan kõsmõ, gerek ham deri, gerekse yarõ mamul
şeklinde pikle olarak ihraç edilmiştir. 1960�õ takip eden yõllarda sektörün gelişimine paralel olarak ham deri
talebi  artmõş, mevcut ham deri üretiminin yüzde 100�ü sanayide kullanõlmõştõr. Daha sonraki dönemlerde yurt
içi ham deri arzõ, talebi karşõlamada yetersiz kalmõş ve bu nedenle de ithalata gidilmiştir. Diğer taraftan 1985
yõlõndan itibaren de ham deri ihracatõ izne tabi ürünler listesine alõnmõş ve canlõ hayvan ihracatõna da
kõsõtlamalar getirilmiştir.

Deri ve deri mamulleri üretimi özellikle 1970 yõlõ sonrasõ işgücü maliyetlerindeki artõşlar, sanayinin yol
açtõğõ çevre kirliliği vb. nedenlerden dolayõ gelişmiş ülkelerde azalmaya başlamõştõr.  Ancak bu ülkelerde
üretilen kaliteli ham derinin önemli bir kõsmõ kendi yurt içi talebini karşõlama amacõyla kullanõlmõş, deri
mamulleri üretimleri belli bir seviyede sürdürmüş ve üretim fazlasõ ham deri de ihracata yönlendirilmiştir.

Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye�de deri sektöründe önemli yapõsal değişiklikler gözlenmiştir.
Bunlar; ham deri kalitesini artõrma, üretimin rasyonelleştirilmesi, tabakhanelerdeki işletme tekniklerinin ve
makine parkõnõn revizyonu, sanayide uygun kimyasal madde kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve işletme
organizasyon yapõlarõnõn geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir.

Deri sektöründe faaliyette bulunan işletme sayõlarõnda ve kapasite kullanõmlarõnda önemli artõşlar
gözlenmeye başlamõştõr. Örneğin; İstanbul ve İzmir Organize deri sanayi bölgeleri, Çorlu�da olduğu gibi.

Diğer taraftan dünyada ham deri ihraç eden bir çok ülke kendi deri işleme sanayilerini de geliştirerek
yurt içi tüketimlerine yönelmektedirler. Türkiye ise yut içi üretim yetersizliği nedeniyle  ham deri ithal
etmektedir. Bu aşamada Türk Ham Deri İthalatçõlarõnõn  karşõlaştõklarõ zorluk, aralarõnda bir birlik
oluşturamamasõ ve kendi kendileriyle rekabet etme durumunda kalmalarõdõr. Böylece ithal edilen ham deri
fiyatlarõnõ  da artõrmaktadõrlar. Ayrõca ithalatõn resmi formaliteleri uğraştõrõcõ ve zaman alõcõ olduğundan ham
dericilerin işlerini zorlaştõrmaktadõr.

Deri sektörünün toplam ithalattan aldõğõ paylar 1970 yõlõnda yüzde 0,185 düzeyinde iken, özellikle 1987
yõlõ ve sonrasõ bu değer önemli artõş göstermiştir. 1987�de yüzde 1,527 olan değer 1996 yõlõnda yüzde 2,501�e
yükselmiştir.

Ayrõca 1990�lõ yõllardan itibaren deri ithalat kompozisyonunda da değişmeler olmuştur. Bu dönemde
genel ithalat içinde önemli payõ sõrasõyla , işlenmiş deri sanayii, ham deri sanayi ve ayakkabõ sanayii almõştõr.
Deri konfeksiyon ve saraciye sanayiinin payõnõn ise çok düşük olduğu görülmektedir.

Deri sektörü ithalatõmõz daha ziyade konfeksiyon girdisine yönelik ham deri ihtiyacõna dayanmaktadõr.
1980 yõlõ sonrasõ deri konfeksiyon sanayi ürünleri ihracatõndaki artõş nedeniyle , buna paralel olarak kaliteli
ham deri talebi de artmõştõr. Talebi karşõlayamayan yurt içi ham deri üretimi nedeniyle ithalata gidilmiştir.

Bu dönemde ham deri ithalatõna gidilmesinin nedenlerini; hayvancõlõkta yaşanan olumsuz gelişmelere
bağlõ olarak ham deri üretiminin düşmesi, sanayicinin maliyeti düşük üretime yönelmesi ve ithal edilen
derilerin daha kaliteli olmasõ şeklinde özetlenebilir. Başlõca deri ve deri ürünleri ithalatõ yapõlan ülkeler
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arasõnda İtalya, Fransa, İspanya, gibi AB ülkeleri yanõnda Kazakistan, İran ve Suudi Arabistan gibi Asya
ülkeleri de bulunmaktadõr.

Toplam deri ithalatõ içinde; işlenmiş deri  1970 yõlõnda yüzde 0,33 oranõnda pay alõrken, 1987 yõlõnda
yüzde 62,84 ile en yüksek orana ulaşmõştõr. Sonraki yõllarda da işlenmiş deri sektör ithalatõndaki önemini
devam ettirmiştir.

Ham deri ithalatõ 1970 yõlõndan itibaren, deri sektörü toplam  ithalatõ içinde yüzde 91,64 oranõnda pay
almaktadõr. 1982 yõlõndan sonra ham deri ithalatõnõn payõnda azalma görülmekle birlikte, Türkiye ham deri
ihtiyacõnõn halen  büyük bir kõsmõnõ ithalat yoluyla karşõlamaktadõr.

Ham deri ithalatõnõn 1994 ve 1995 yõllarõnda hõzlõ artõşõ, buna karşõlõk ülke deri sektörü ihracatõnõn düşme
eğilimi göstermesi , faturalõ girişin, faturasõz çõkõşa dönüşmesi olarak gösterilebilir. Aslõnda deri sektörü 1993
yõlõndan itibaren modern teknolojiye sahip makine ve yatõrõmlarla Organize Sanayi Bölgelerinde üretim
yapmaya başlamõş ve üretim kapasitelerini de büyük oranda artõrmõştõr. Üretim artõşõna karşõlõk ihracatõn
azalõyor olmasõ, kayõt dõşõ ticaretle açõklanabilir.

Dõş ticaret Müsteşarlõğõ verileri kullanõlarak yaptõğõmõz analiz sonuçlarõna göre 1998-2007 yõllarõ
arasõnda Türkiye ham deri ithalatõnõn  artacağõ tahmin edilmiştir.

Toplam deri ithalatõnda önemli: İtalya 1996 yõlõnda yüzde 15,23, 1997 yõlõnda ise yüzde 30,76�lõk payla
ilk sõrayõ almaktadõr.  İngiltere 1996 yõlõnda yüzde 11,44, 1997 yõlõnda da yüzde 21,09�luk pay ile ikinci sõrayõ
almaktadõr.

Türkiye deri ithalatõnda önemli diğer ülkeler de sõrasõyla;Avusturya, İspanya, Yeni Zelanda, Fransa,
Rusya Federasyonu, Almanya, Amerika, İran, Çin, Belçika, İrlanda�dõr.

a) İthalat:

Deri sanayi, mevcut ve organize bölgeye yönelen yapõlaşma içerisinde deri sanayinin ana girdisini
oluşturan ham deri açõğõ ile karşõ karşõyadõr. İmalat girdileri arasõnda önemli yere sahip olan ham deri arzõnõn
giderek azalmasõ nedeniyle ham deri ithalat zorunluluğunun artmasõ maliyetleri artõrdõğõ gibi ülkemizde
üretilen ham derinin belirli aylarda daha sõnõrlõ olmasõ buna karşõlõk faaliyet süresi içinde bütün seneye
yayõlan imalat ihtiyacõ işletme sermayesi ihtiyacõnõ artõrmaktadõr.

Türkiye�de deri sektörünün ithalatõ daha ziyade konfeksiyon girdisine yönelik ham deri ihtiyacõna
dayanmaktadõr. 1980 yõlõ sonrasõ deri konfeksiyon sanayi ürünleri ihracatõndaki artõş nedeniyle, buna paralel
olarak kaliteli ham deri talebi de artmõştõr. Talebi karşõlayamayan yurt içi ham deri üretimi nedeniyle ithalata
gidilmiştir.

Son yõllarda hayvancõlõkta yaşanan olumsuz gelişmelere bağlõ olarak ham deri üretiminin düşmesi, ham
deri ithalatõnõn gümrüksüz yapõlmasõ ve ithal edilen derilerin daha kaliteli olmasõ ithalatõ artõrmaktadõr.

Türkiye 1970-1997 arasõ dönemde cari fiyatlarla deri sektörü ithalat değerleri şekil de yer almaktadõr.
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Türkiye'de 1970-1997 Yõllarõnda Deri Sektörünün İthalatõ
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Şekil: 1- Türkiye�de 1970-1997 Yõllarõnda Deri Sektörünün İthalatõ

Şekilde de görüldüğü üzere 1983 yõlõna göre toplam deri ithalatõnõn önemli oranlarda olmadõğõ
görülmektedir. 1982 yõlõ deri ithalatõ  310.594 dolardan , 1983 yõlõnda 15.263.654 dolara yükselmiştir. Bu
yõldan sonrada toplam deri ithalatõnda hõzlõ bir artõş dönemine girilmiştir. 1986 yõlõnda 101.860.230 Dolar,
1990 yõlõnda  280.804.158 dolar, 1993 yõlõnda 438.294.350, 1996 yõlõnda da ise 1.091.253.326 dolara
yükselmiştir. 1997 yõlõnda ise 595.989.264 dolara düştüğü görülmüştür.

Deri sektöründe en fazla ithalat yapan sanayilerin başõnda,ham deri ve işlenmiş deri sanayii gelmektedir.
1983-1995 yõllarõna kadar işlenmiş deri ithalatõ ilk sõrada yer alõrken, 1996 yõlõnda ise ilk sõrayõ ham deri
ithalatõ almaktadõr. 1997 yõlõnda ise toplam deri ithalatõnda ilk sõrayõ işlenmiş deri, ikinci sõrayõ ham deri
alõrken, bunu da ayakkabõ ithalatõ takip etmektedir. Görüldüğü gibi en az konfeksiyon ve saraciye sanayiinde
ithalat yapõlmaktadõr.

Türkiye�nin toplam ithalatõndan deri sektörünün ve alt sanayilerinin almõş olduğu paylar incelendiğinde,
deri sektörünün 1970 yõlõnda toplam ithalat içindeki payõ yüzde 0,185 oranõndadõr. 1987 yõlõnda bu değer
yüzde 1,527�ye yükselmiştir. 1984 yõlõnda ise yüzde 2,131, 1996 yõlõnda da yüzde 2,501 düzeyine ulaşmõştõr.
Deri sektörü alt sanayilerinin ithalattan aldõklarõ paya bakõldõğõnda, ithalat kalemlerinin en önemlisi; işlenmiş
deri ve işlenmiş postlar ile ham derinin olduğu görülmektedir.

Toplam deri sektörü ithalatõ içinde alt sanayilerin aldõğõ pay; işlenmiş deri ithalatõ olarak 1970 yõlõnda
yüzde 0,33 oranõnda iken, 1974 yõlõnda yüzde 12,85 düzeyine çõkmõştõr. 1975 yõlõnda ise yüzde 3,27�ye
düşmüştür. 1976-1980 arasõ dönemde işlenmiş deri ithalatõ yapõlmamõştõr. 1981 yõlõndan itibaren işlenmiş deri
ithalatõnda önemli oranlarda artõş meydana gelmiştir. 1987 yõlõnda deri sektörü ithalatõ içinde yüzde 62,84 ile
en yüksek orana ulaşmõştõr. Örneğin, sonraki yõllarda da işlenmiş deri sektör ithalatõndaki önemini devam
ettirmiştir.
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Ham deri ithalatõ 1970 yõlõnda, deri sektörü ithalatõ içinde yüzde 91,64 oranõnda pay alõrken, 1982
yõlõndan sonra giderek azalmõş ve işlenmiş deri ithalatõndan sonra ikinci sõrada yer almõştõr.

Türkiye�de ham deri ihtiyacõnõn tahminlere göre büyük bir kõsmõnõ ithalat yoluyla karşõlamaktadõr.
Konfeksiyon sanayiinin, toplam deri ithalatõndan önemli bir pay almadõğõ görülmektedir. Ayakkabõ sanayiine
bakõldõğõnda 1984 yõlõndan itibaren önemli bir paya sahip iken, 1997 yõlõnda da yüzde 22,69 seviyesine çõktõğõ
hesaplanmõştõr.

Deri işleme sanayii ile ham deri ithalatõ 1983 yõlõndan itibaren deri sektörü dõş ticaretinde ön plana
çõkmaya başlamõştõr. Deri işleme sanayi ithalatõ 1995 yõlõnda 390 222 695 dolara yükselmiştir. Ham deri
ithalatõ da 1996 yõlõnda 677 428 096 dolar ile en yüksek değere ulaşmõştõr.

Türkiye toplam ithalatõnda deri sektörünün payõ 1996 yõlõ itibariyle yüzde 2,5 ham deri ithalatõnõn payõ
ise yine toplam  ithalat içerisinde yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün hammaddede dõşa bağõmlõ olmasõ nedeniyle, ithalatõn yapõldõğõ ülkelerdeki sosyal, siyasal ve
ekonomik yapõdaki sorunlar ve değişimlerden Türk deri sektörü de etkilenmektedir. İthalatõn yapõldõğõ
ülkelerde meydana gelen muhtelif kaynaklõ üretim dalgalanmalarõ sektörün hammadde maliyetlerinin
yükselmesine neden olmakta, bu da sektörün geleceğe yönelik üretim planlamasõnõ sağlõklõ bir biçimde
yapamamasõna neden olmaktadõr.

b) İhracat:
Ülkemizin geçmişinde kayda değer bir ham deri ihracatõ yoktur. Sektörün talebi karşõsõnda 1985 yõlõndan

itibaren ham deri ihracatõ izne tabi mallar arasõna alõnmõştõr. Dolayõsõyla ihracat durmuştur. Yurt dõşõna ham
deri çõkõşõ yok denecek kadar az olmasõna rağmen tabloda görüldüğü gibi gümrük kayõtlarõnda ham deri
ihracat rakamlarõ bulunmaktadõr. Bu rakamlar gerçekte ülkede üretilerek yurt dõşõna çõkarõlan yerli deriler
değildir. Bunlar çoğunluğu serbest bölgelere gelen, ancak yerli işletmeler tarafõndan alõnarak işlenmemiş ve
tekrar yurt dõşõna çõkarõlmõş yabancõ menşeli ham derilerdir.

2.1.5. Fiyatlar:
Derinin bir yan ürün olmasõ, arzõnõn esas ürüne bağõmlõ olarak gerçekleşmesine olanak vermektedir.

Diğer bir ifadeyle, deri arzõ et arzõna bağlõdõr. Dolayõsõyla deri talebinin artmasõ hayvan kesimlerini
etkilemeyecek, sadece çeşitli nedenlerden dolayõ toplanamayan derilerin piyasaya arzõna yardõm edecektir.

Ham deri arzõnõn, talepten büyük ölçüde bağõmsõz ve spekülatif olmasõ, fiyatlarda büyük dalgalanmalara
neden olmaktadõr. Ham deri talebinin fiyatlara karşõ çok esnek olmamasõ, buna karşõlõk ürünün bozulabilir
nitelikte olmasõ nedeniyle, sepileme tesislerinin çok büyük stoklamaya gidemedikleri görülmektedir. Bu
durumda, kõsa dönemde ham deri arzõndaki dalgalanmalar, sepileme tesisleri aynõ ürün miktarlarõnõ
koruduklarõ sürece, fiyatlar üzerinde önemli etki yapabilmektedirler.

Ham deri fiyatlarõ canlõ  hayvan fiyatlarõndan ve et fiyatlarõndan etkilenmektedir. Ham deri fiyatlarõ da ,
mamul deri ve deri ürünlerinin fiyatlarõnõ etkilemektedir.
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TABLO:5- HAM DERİ İTHALATI (ÖZET TABLO)
Grup 1998         1995 Yõlõ Gerçekleşme         1996 Yõlõ Gerçekleşme         1997 Yõlõ Gerçekleşme         1998 Yõlõ Gerçekleşme
No:    MAL ADI Ort.  Miktar 1  Miktar 2  Değer ($)  Değer ($)  Miktar 1  Miktar 2  Değer ($)  Değer ($)  Miktar 1  Miktar 2  Değer ($)  Değer ($)  Miktar 1  Miktar 2  Değer ($)

Fiyatõ Kg. Adet   Cari Fiy.  Sabit Fiy.               Kg. Adet   Cari Fiy.  Sabit Fiy.             Kg. Adet   Cari Fiy.  Sabit Fiy.               Kg. Adet Cari/Sbt F.
BÜYÜK BAŞ HAM DERİ 1,24 46.452.615 3.106.279 71.278.801 57.658.944 62.083.072 0 83.894.228 75.639.495 63.249.968 0 76.344.532 75.933.795 41.029.330 0 50.973.951

1 Öküz İnek Ham Derileri 1,10 41.136.741 2.671.317 56.619.837 45.165.364 57.385.760 0 72.189.419 63.529.934 58.614.881 0 65.360.623 64.794.478 36.737.524 0 40.380.251
2 Buzağõ Dana Ham Derileri 1,22 1.194.167 134.140 1.650.017 1.436.700 889.541 0 1.155.031 1.891.761 882.860 0 965.324 1.071.242 588.657 0 715.262
3 Krupon Ham Deriler 2,67 4.121.707 300.822 13.008.947 11.056.880 3.807.771 0 10.549.778 10.217.800 3.752.227 0 10.018.585 10.068.075 3.703.149 0 9.878.438

KÜÇÜK BAŞ HAM DERİ 8,64 124.881.483 59.618.699 391.148.246 377.129.096 190.985.474 79.959.620 588.243.477 522.273.329 173.249.180 65.228.534 508.653.570 474.618.822 116.680.221 36.864.823 318.657.152
4 Koyun Cinsi Ham Deriler 4,51 61.984.924 29.774.013 143.438.574 128.940.836 92.874.249 42.387.984 206.168.988 185.427.863 70.228.487 28.338.515 129.502.20

0
125.624.921 32.592.983 11.321.681 51.014.174

5 Kuzu Cinsi Ham Deriler 10,92 58.364.899 25.999.205 234.308.717 239.241.910 91.867.567 32.844.699 363.117.912 325.532.359 99.783.758 34.010.590 370.396.057 341.791.439 82.246.215 24.213.376 264.417.657
6 Keçi Cinsi Ham Deriler 2,37 2.897.169 2.540.373 8.785.183 6.062.296 4.714.889 3.683.749 14.639.923 9.064.893 2.691.442 2.471.457 7.296.043 6.106.253 1.209.140 865.751 2.051.017
7 Oğlak Cinsi Ham Deriler 2,36 1.602.922 1.305.108 4.493.049 2.839.859 1.293.822 1.043.188 3.663.536 2.028.650 453.634 407.972 1.280.672 974.642 543.718 464.015 1.094.067
8 Diğer Hayvan Ham Derileri 0,91 31.569 0 122.723 44.194 234.947 0 653.118 219.564 91.859 0 178.598 121.567 88.165 0 80.237

HAM POST VE KÜRK 24,84 71.644 88.413 1.563.277 2.060.504 165.492 95.707 3.362.586 3.029.883 123.593 171.812 4.163.029 4.397.762 86.643 133.777 3.323.663
9 Ham Postlar ve Kürkler 24,84 71.644 88.413 1.563.277 2.060.504 165.492 95.707 3.362.586 3.029.883 123.593 171.812 4.163.029 4.397.762 86.643 133.777 3.323.663

TOPLAM 2,36 171.405.742 62.813.391 463.990.324 436.848.545 253.234.038 80.055.327 675.500.291 600.942.707 236.622.741 65.400.346 589.161.131 554.950.379 157.796.194 36.998.600 372.954.766

TABLO:6- HAM DERİ İHRACATI (ÖZET TABLO)
Grup 1998         1995 Yõlõ Gerçekleşme         1996 Yõlõ Gerçekleşme         1997 Yõlõ Gerçekleşme         1998 Yõlõ Gerçekleşme
No:    MAL ADI Ort.  Miktar 1  Miktar 2  Değer ($)  Değer ($)  Miktar 1  Miktar 2  Değer ($)  Değer ($)  Miktar 1  Miktar 2  Değer ($)  Değer ($)  Miktar 1  Miktar 2  Değer ($)

Fiyatõ Kg. Adet   Cari Fiy.  Sabit Fiy.         Kg. Adet   Cari Fiy.  Sabit Fiy.          Kg. Adet   Cari Fiy.  Sabit Fiy.             Kg. Adet Cari/Sbt F.
BÜYÜK BAŞ HAM DERİ 0,99 24.125 3.414 39.929 8.510 208.418 0 649.607 343.995 268.106 0 305.804 228.072 817.982 0 809.179

1 Öküz İnek Ham Derileri 1,00 17.000 2.514 12.262 3.546 170.983 0 431.853 129.915 247.666 0 286.591 208.859 758.762 0 758.564
2 Buzağõ Dana Ham Derileri 0,85 7.125 900 27.667 4.964 37.435 0 217.754 214.080 0 0 0 0 59.220 0 50.615
3 Krupon Ham Deriler 0,94 0 0 0 0 0 0 0 0 20.440 0 19.213 19.213 0 0 0

KÜÇÜK BAŞ HAM DERİ 4,12 781.793 822.499 2.981.233 3.013.601 483.993 458.104 2.406.802 2.158.306 179.662 165.121 974.982 629.559 6.626.104 4.909.679 20.236.410
4 Koyun Cinsi Ham Deriler 4,30 686.980 795.584 2.786.545 2.953.783 350.685 345.673 1.542.680 1.288.989 145.598 137.691 837.379 515.967 3.571.217 2.067.845 8.897.396
5 Kuzu Cinsi Ham Deriler 4,17 16.854 7.960 102.828 26.684 114.696 107.087 786.164 839.579 17.815 15.776 63.624 53.416 2.469.481 2.448.691 10.206.702
6 Keçi Cinsi Ham Deriler 2,70 77.959 18.955 91.860 33.135 9.098 4.500 18.888 8.326 11.004 10.502 45.255 32.265 502.375 362.585 980.430
7 Oğlak Cinsi Ham Deriler 3,58 0 0 0 0 3.355 844 23.120 2.776 540 1.152 5.606 4.795 70.391 30.558 109.365
8 Diğer Hayvanlarõn Ham Derileri 3,36 0 0 0 0 6.159 0 35.950 18.636 4.705 0 23.118 23.116 12.640 0 42.517

HAM POSTLAR VE KÜRKLER 85,50 13.106 15.252 243.437 719.240 9.045 9.418 320.923 498.067 38.412 40.687 791.991 2.089.122 2.940 2.417 206.654
9 Ham Postlar ve Kürkler 85,50 13.106 15.252 243.437 719.240 9.045 9.418 320.923 498.067 38.412 40.687 791.991 2.089.122 2.940 2.417 206.654

TOPLAM 2,85 819.024 841.165 3.264.599 3.741.352 701.456 467.522 3.377.332 3.000.368 486.180 205.808 2.072.777 2.946.753 7.447.026 4.912.096 21.252.243
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Ham deri fiyatlarõ İstanbul, Erzurum, İzmir, Konya, Diyarbakõr gibi hayvan potansiyeli
bakõmõndan önemli olan illerdeki borsalarda oluşmakta ve aylõk olarak yayõnlanmaktadõr. Ham
derilerin tarifleri, piyasaya arzõ ve standartlarõ TS 156 no�lu zorunlu standartlarla belirlenmiş ise de
uygulamada bir çok zorluklarla karşõlaşõlmaktadõr. Ham deride yaşanan sorunlarõn yanõnda borsalarõn
etkin çalõşmamasõ da buna neden olmaktadõr.

Uygulamada koyun derileri birinci, ikinci kalite ve õskarta deriler olarak gruplara ayrõlõrlar. Sõğõr
derileri de hafif, orta ve ağõr olarak sõnõflandõrõlmaktadõr. Borsalar arasõndaki ortalama fiyat farklarõ,
nakliye masraflarõ ile yüzde 10 civarõnda oluşan aracõ karlarõnõ geçmemektedir. Yurt düzeyinde
örgütlenmiş olan deri toplayõcõlarõ bölgeler arasõ fiyat farklarõnõn küçük olmasõna olanak
sağlamaktadõrlar.

  Tablo: 7- Yõllar İtibarõyla Küçükbaş Ham Deri Fiyatlarõ (Dolar)

Koyun Kuzu Keçi Oğlak
Yõllar İç piyasa İthalat İç piyasa İthalat İç piyasa İthalat İç piyasa İthalat
1990 8,95 5,02 9,06 7,84 3,73 5,88 4,71
1991 6,66 6,13 7,02 6,63 2,97
1992 6,42 4,77 7,45 5,8 2,4 4,29
1993 6,15 5,91 7,42 5,73 3,03
1994 7,52 7,44 8,88 9,83 1,33 2,48
1995 9,74 8,66 9,88 11,58 1,94
1996 8,52 7,4 9,81 14,62 5,3 1,85 2,6
1997 9,27 8,18 8,7 14 5,25 1 2,17
1998 2,61 6,76 8,81 11,76 1,21 0,62 2,15
1999 1,76 2,1 2,3 4,47 1,1 1,41

İstanbul Ticaret Borsasõ Kayõtlarõ

Tablo: 8- Yõllar İtibarõyla Büyükbaş Ham Deri Fiyatlarõ (Dolar)

Sõğõr Dana Manda Malak
Yõl  İç piyasa  İthalat  İç piyasa İthalat İç piyasa İç piyasa
1990 1 3,02 1,5 2,13
1991 0,83 1,82 1 0,89 0,6 0,53
1992 0,82 0,59 0,84 0,41 0,61 0,43
1993 0,73 1 0,76 0,72 0,36
1994 1,02 2,91 0,88 0,66 0,81
1995 1,43 2,3 1,41 1,93 0,87 0,63
1996 1,1 1,32 1,05 1 0,62
1997 1,03 0,68 1,1 1,14 0,32 0,46
1998 0,89 1,13 1,05 1,22 0,52
1999 0,47 0,96 0,65 0,35

İstanbul Ticaret Borsasõ Kayõtlarõ
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Tablo: 9- Seçilmiş Bazõ Ülkelerde Yünlü Yaş Tuzlu Salamura 1. Kalite Kuzu Deri Fiyatlarõ  (Dolar)
Yõllar İngiltere Amerika Yeni Zelanda
1990 3,13- 3,46 4,69- 5,19 4,58- 5,00
1991 3,46- 3,71 5,19- 5,56 5,42- 5,83
1992 4,12- 4,54 6,18- 6,81 6,25- 6,66
1993 5,36- 5,77 8,04- 8,65 6,66- 7,08
1994 6,60- 7,42 9,90- 11,13 7,08- 7,50
1995 8,25- 9,90 12,37- 1485 7,92- 8,75
1996 12,37-14,02 18,55- 21,03 9,17- 9,58
1997 15,67- 16,50 23,50- 24,75 9,58- 10,00
1998 16,50- 17,32 24,75- 25,98 6,66- 7,08
1999 4,95- 5,77 7,35- 8,65 5,00- 5,83
Piyasa Araştõrmasõ Sonuçlarõ
Tabloda görüldüğü üzere ham deri fiyatlarõnda yõllara göre artõşlar söz konusu olmuştur.

Özellikle de 1994 yõlõna göre 1995-1996 yõlõnda ham deri fiyatlarõnda daha da belirgin artõşlar
meydana geldiği gözlenmektedir. Deri fiyatlarõnda hõzlõ artõşlarõn nedeni deri arzõnda büyük
değişiklikler görülmezken, talebin hõzla artmasõna bağlanabilmektedir. Özellikle konfeksiyon
yapõmõnda kullanõlan koyun derisi fiyatlarõ hõzlõ bir artõş göstermiştir.

Sõğõr derisi fiyatlarõndaki artõş, koyun derilerinde görülen fiyat artõşlarõndan daha düşük oranlarda
gerçekleşmiştir.

Ham deri fiyatlarõndaki artõş, işlenmiş deri fiyatlarõnõ aynõ yönde, fakat daha düşük düzeylerde
etkilemektedir. Bu farklõ düzeyde etkilenmenin iki temel nedeni vardõr.

a- İşlenmiş deri toplam maliyeti içinde, ham derinin payõ yaklaşõk yüzde 50�yi bulmaktadõr.

b- İşlenmiş deri dayanõklõ bir ürün niteliğini kazanmakta, dolayõsõyla ham derinin aksine, uzun
süreli  stoklama olanağõ bulunmaktadõr.

Deri piyasasõnda bazen kõsa vadeli krizler de yaşanabilmektedir. Bir deri sanayicisinin
açõklamasõna göre; �1994 yõlõnda piyasada önemli miktarlara ulaşan ve Türk Cumhuriyetlerinden ithal
edilen derilerin Türkiye�ye nakli, iki ay için kesintiye uğramõştõr. İthalattaki daralma,  piyasada arz
krizinin  yaşanmasõna neden olmuştur. Sektörde baş gösteren fiyat artõşlarõ da, piyasadaki mal
yokluğundan kaynaklanmaktadõr�. Böylece hammadde de dõşa bağõmlõlõğõn kõsa dönemde piyasaya
etkisi ortaya çõkmõş, ham deri ithalatõndaki düşmenin de arz edilen mamul derinin fiyatõnda
yükselmeye neden olduğu görülmüştür.

İthal edilen ham derilerin deri sanayicisine satõş fiyatlarõ dönem içinde önemli oranlarda artõş
göstermiştir. Bu durum  deri sanayiinde maliyetlerin önemli bir kõsmõnõ teşkil eden ham deride dõşa
bağõmlõlõğõn olumsuz etkilerinin diğer entegre deri sanayilerin maliyetlerini  büyük oranda artõracağõ
anlamõna gelmektedir.

2.1.6. İstihdam:
İstihdam Durumu; Toplam sanayi istihdamõ içerisinde payõ yüzde 1,5 civarõndadõr. Bölgelere göre

deri tabakhane, atölye ve deriden mamul eşya üreten deri konfeksiyon atölyeleri, ayakkabõ ve saraciye
imalathaneleri dikkate alõndõğõnda 300-350 bin kişinin istihdamõ söz konusudur. Ancak yapõlan kayõtlõ
tespitler ki (bu iş kolunda sigortalõ ve sendikalõ sayõsõ oldukça az olup bilhassa sõkõ kontrolde bulunan
İstanbul ve İzmir dõşõndaki yerlerde kayõtlõ işçi sayõsõnõn gerçeği yansõttõğõ söylenemez.) Çalõşma
Bakanlõğõ'nõn 2000 yõlõ Ocak ayõ istatistikleri bu durumu açõkça yansõtmaktadõr.17 Ocak 2000/23936
sayõlõ Resmi Gazeteye göre kayõtlõ toplam işçi sayõsõ 62.068 olarak belirtilmektedir.
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2.1.7. Sektörün Rekabet Gücü:
Ham deri arzõ talepten çok düşük olan bir maddedir. Bu nedenle satõş açõsõndan pazar darlõğõ

bulunmamaktadõr ve bu anlamda da bir rekabet ortamõ yoktur. Ancak fiyat belirlemesinde kalite büyük
önem taşõmaktadõr. Fiyata etki eden en önemli unsur õrk ve standarda uygunluktur. Bu husus dikkate
alõndõğõnda ülkeye özgü koyun õrklarõnõn üstün kalitede oluşu ülke için bir avantajdõr. Buna karşõlõk
kesim  ve yüzüm öncelikli olmak üzere standartta uygunluğun sağlanamamasõ ve buna bağlõ olarak
derilerden azami boyutlarda yararlanõlamamasõ bir dezavantajdõr.  Diğer bir ifade ile doğal kaynak
olan ham deriden olmasõ gereken kalite ve miktarda işlenmiş deri ve buna bağlõ olarak deri eşya
üretilememektedir. Sonuç olarak ham deri, deri eşya üretim ve rekabetini çok yakõndan etkilemektedir.

2.1.8. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler:
Ham deri tüm deri sektörünün temel maddesidir. Deri işleme, deri konfeksiyon, ayakkabõ,

saraciye ve diğer deriden mamul eşya yapõmõ ile ilgili işletmeler ile doğrudan ilişkilidir. Dokuma,
tekstil, kimya, makina ve aksesuar sanayi deri sektörü ile iç içe olan yan sanayilerdir. Deri artõklarõnõn
kullanõmõ ile ambalaj, kozmetik, rendering, tutkal sanayi, arõtma tesisleri ile çevre ve her türlü üretim
ve pazarlama oluşumlarõ ile hizmet sektörü  deri sektörünün işbirliği yaptõğõ sektörlerdir.

2.1.9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi:
Kalkõnma planlarõnda, sõnõrlõ olan üretimin verimliliğini artõrabilmek için, ham deri verim ve

kalitesinin yükseltilmesi temel ilke olarak benimsenmiş olmasõna rağmen, bu durum henüz
gerçekleştirilememiştir. Türkiye�de özellikle kontrolsüz hayvan kesimlerinde ve hatta belediye
mezbaha kesimlerinde bile üretilen derinin kesim ve yüzüm hatalarõ ile muhafaza koşullarõnõn
elverişsizliği nedeniyle deri kalitesinin düşük olmasõ nedeniyle deri sanayicisinin talebini
azaltmaktadõr.

2.2. Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler İtibariyle Mukayese:
Gelişmiş ülkeler, 1970�li yõllardan itibaren,  deri sanayiinde ortaya çõkan çevre kirliliği, sanayide

suyun fazla kullanõmõ, artan üretim ve işçilik maliyetleri nedeniyle deri işleme sanayini bõrakmaya
başlamõşlardõr. Bu ülkelerin  düşük maliyetli işlenmiş deri ithalatõnõ arttõrmalarõ ve giderek artan çevre
koruma önlemleri ve bunun sonucu ortaya çõkan yüksek maliyetler nedeniyle bu alanõ terketmeye
başlamalarõyla, ham deri işletmeciliği az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaya
başlamõştõr.

1980�li yõllarõn ikinci yarõsõndan sonra, Sovyetler Birliği�nin ve Doğu Bloku�nun dağõlmasõ ve
serbest piyasa ekonomisinin giderek önem kazanmasõ ve yaygõnlaşmasõ, deri ticareti ve sanayinde
dengelerin değişmesine neden olmuştur. Deri üretim merkezi de Avrupa�dan, doğuya kaymaya
başlamõştõr.

Dünya deri ticaretini etkileyen bir diğer etken de, bu ülkelerde nüfus artõş hõzõnõn dünya
ortalamasõnõn çok üzerinde olmasõ ve bunun sonucunda deri eşyaya yönelik tüketim eğilimi ve
dolayõsõyla harcamalarõn artõş göstermesidir. Örneğin, Çin pazarõnda 2000 yõlõnda, deri ayakkabõya
olan talebin bugünküne oranla yüzde 100 artacağõ tahmin edilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde ortalama sõğõr derisi yaş ağõrlõğõ 14,95 kg. civarõndadõr. Gelişmiş
ülkelerde ise bu değer 21-25 kg. arasõndadõr. Gelişmekte olan ülkelerde koyun ve kuzu derisi kuru
ağõrlõğõ 0,53-0,81 kg. arasõnda değişmekle birlikte ortalama 0,58kg, gelişmiş ülkelerde ortalama 0,96
kg.'dõr. Keçi ve oğlak derisi ortalama kuru ağõrlõğõ da gelişmekte olan ülkelerde 0,72 kg, gelişmiş
ülkelerde de 0,70 kg.'dõr .

Dünyada 1977-1979 yõllarõ ortalamasõna göre, sõğõr ve manda derisi üretiminde yüzde 5,2
oranõnda büyüme sağlanõrken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 26,5, Rusya�da yüzde 30,3
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civarõnda gerçekleşmiştir Gelişmekte olan ülkelerde üretimde görülen bu artõşlarõ sõğõr
yetiştiriciliğindeki gelişmelere ve sayõ olarak artõşlara bağlanabilir.

Gelişmiş ülkelerde ise bu dönemde, dünya üretimindeki önemi korunmakla birlikte, yüzde -6,6�lõk bir
gerileme söz konusu olmuştur. Gelişmiş ülkelerde birim başõna verimi artõrma çalõşmalarõndaki başarõ, hayvan
sayõlarõndaki azalmalara karşõn, verimlilikte et üretiminde artõşla kendini göstermiştir.

Toplam dünya sõğõr ve manda derisi üretimi  açõsõndan değerlendirildiğinde önemli olan ülkeler
sõrasõyla; gelişmekte olan ülkeler, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinin
ağõrlõklõ olarak pay almaktadõrlar.

Diğer yandan, gelişmiş ülkeler, sõğõr derisi açõsõndan ithalatçõ durumundan, ihracatçõ hale
gelmiştir. Bu durum, bir önceki 10 yõl içinde, Kuzey  Amerika ve Okyanusya�da ihracatõn artmasõ ve
Avrupa�nõn ithalat gereksiniminin azalmasõndan kaynaklanmaktadõr .Son yõllarda eski SSCB ülkeleri
de net ihracatçõ duruma geçmişlerdir.

Uluslararasõ bu yapõsal değişiklik, ham koyun ve keçi derisi ticaretinde de kendini göstermiştir.
Koyun derisinde gelişmekte olan ülkeler 1980�lerin sonlarõnda ve 1990�larõn başõnda ithalatçõ duruma
düşmüşlerdir. Bu dönemde ülkeler keçi derisi açõsõndan değerlendirildiğinde, hala ihracatçõ olarak
görünseler de, ihracat değeri hemen hemen sõfõr düzeyine kadar düşebilmektedir.  Bu yurtiçi deri
işlemenin daha yüksek oranda olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu durumun aksine, gelişmiş ülkeler
uluslararasõ pazardan aldõklarõndan çok koyun derisi ihracatõ gerçekleştirmektedirler; ayrõca, bu ülkeler
keçi derisi ithalatõnõ da önemli ölçüde azaltmõşlardõr.

Gerek üretim değerleri ve gerekse ihracat potansiyeli bakõmõndan deri sektörü ülkemizin sürükleyici
sektörüdür. Geçirmiş bulunduğu deneyimlerle, yeniden yapõlanma sürecini hõzla tamamlayarak yüksek
üretim gücüne sahip olan bu sektör, ülkemizin vazgeçemeyeceği, dünyada da İtalya'dan sonra söz sahibi
bir ülke konumundadõr. Bilhassa küçükbaş bakõmõndan dünyadaki üretilen derinin yüzde 22'sini Türk
deri sektörü işlemiştir. İmalat sanayindeki yüzde 2,2�lik  üretim payõ ve istihdamdaki yüzde 1,5�luk payõ
ile Ülkemizin ilk 10 sektörü arasõndadõr. Bilgi ve yan sanayi bakõmõndan da oldukça geniş bir kapasiteye
sahip olan bu sektörün, Ortadoğu ile Balkanlar ve Doğu ile Batõ Avrupa arasõnda bir köprü ülke olduğu
unutulmamalõdõr.

2.3. Sektörün Sorunlarõ:
Hayvansal üretimde bir yan ürün olan deri, esas ürün olan ete bağlõ olarak gerçekleşmektedir.

Bilindiği üzere  et üretimi genelde ekonomik, politik ve tabiat faktörlerinden önemli derecede
etkilemektedir.

a- Ekonomik  Faktörler ;  Gelir dağõlõmõ,  fiyat,  nüfus  vb. faktörler  bir   ülkede   hayvansal
ürünlere olan talepte artõş eğiliminin olmasõ, hayvansal üretimin de artmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr.
Bununla beraber hayvan varlõğõndaki artõş her zaman deri arzõnõn artmasõna olanak vermeyebilir.
Genelde deri arzõnõn artmasõ kesilen hayvan sayõsõna bağlõdõr. Ete olan talep artõşõnõn deri üretimini ve
arzõnõ artõracağõ doğaldõr.

b- Politik Faktörler; Hükümetler  tarafõndan  yürütülen hayvancõlõk politikalarõ  fiyat
destekleme tedbirleri,  dõş ticaret politikalarõ, hayvancõlõğõn gelişmesine ve dolayõsõyla deri üretiminin
artmasõna olanak vermektedir. Örneğin, canlõ hayvan ihracatõnõn teşvik edilmesi yan ürünlerin ülke
içinde değerlendirilmesine, katma değerin artõrõlmasõna imkan vermediği gibi derinin ülke içinde
işlenmesi yönünden  de bir kayõp olacağõ unutulmamalõdõr. Ayrõca ormanlarõ korumak bahanesiyle
alõnan tedbirler kõl keçisi sayõsõnda ve dolayõsõyla elde edilen deri miktarõnõn azalmasõna yol
açmaktadõr.

c- Tabii Faktörler;  Hayvancõlõk sektörü, tarõm sektörüne göre tabiat koşullarõndan daha az
etkilenmektedir. Bununla birlikte kuraklõk yõllarõnda örneğin, 1974 yõlõnda Türkiye�de olduğu gibi
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üreticiler hayvanlarõnõ elden çõkarmak zorunda kalmõş ve dolayõsõyla kesimler ve deri üretimi geçici
olarak o devre için artmõştõr. Daha sonra ise yem fabrikalarõnõn üretime başlamasõ hayvancõlõğõn tabiat
koşullarõndan daha az etkilenmesini sağlamõştõr.

Nicelik bakõmõndan  ham deri potansiyeline sahip olan Türkiye, derinin nitelik bakõmõndan yetersiz oluşu
nedeniyle ham deride sorunlar yaşamaktadõr. Genel olarak bu sorunlarõ  4 ana grupta toplamak mümkündür.

1-Hayvan Varlõğõ, Deri Üretim Kapasitesi ve Nitelik: Türkiye�de mevcut hayvan
varlõğõnõn büyük bir kõsmõ genetik yapõ bakõmõndan verim düzeyleri düşük yerli õrklardan
oluşmaktadõr. Son yirmi yõlda  ülkemiz hayvan varlõğõnda kümes hayvanlarõ dõşõnda hayvan
sayõlarõnda önemli bir artõş gözlenmemekte , hatta 1984 yõlõndan itibaren sõğõr , koyun ve keçi
sayõlarõnda dikkati çekecek düzeyde azalma görülmektedir.  Tespitler de  bu azalmanõn gelecek
yõllarda da devam edeceği yönündedir.

Ülkemizde hayvan sayõlarõndaki azalõşõ uzmanlar farklõ yaklaşõmlarla açõklamaya
çalõşmaktadõrlar. Örneğin, kimi uzman ve kuruluşlarca mevcut azalma, 1984 yõlõ hayvan sayõmõnda
uygulanan yöntemle, daha önceki yõllarda uygulanan sayõm yönteminin farklõlõğõndan veya hayvan
populasyonumuzda daha yüksek verimli kültür õrklarõ ile bunlarõn  melezlerinin giderek artmasõ
sonucu, yerli õrk hayvan sayõsõnõn azalmasõndan kaynaklanmaktadõr. Hayvan sayõlarõnda azalmaya
sebep olan diğer bir faktör de, 24 Ocak 1980 sonrasõ uygulanan ekonomi politikalarõna
bağlanmaktadõr. Özellikle 1985 yõlõ itibarõyla canlõ hayvan ve et dõş satõmõnda yapõlan yanlõş
uygulamalar; hayvansal ürünlerde ithalat ile fiyat istikrarõnõn sağlanacağõ düşüncesi ile yapõlan ve
hayvancõlõğõ yeterince tanõmayan hayvancõlõk politikalarõ, sektörü ciddi bir darboğaza sokmuştur.

Hayvancõlõkta son yõllarda görülen olumsuz gelişmeler hammaddesini bu sektörden alan deri
sektörünü de kõsa dönemde olmasa bile uzun dönemde deri üretiminde yaşanacak azalmayla birlikte
olumsuz etkileyecektir.

Türkiye�de gerek kontrollü kesim sayõsõ, gerekse üretilen deri sayõsõ ülke üretim kapasitesinin altõndadõr.
Bu durum canlõ hayvan dõş satõmõ ve kontrolsüz kesimlerle, kesim anõnda deri üzerinde şekillenen yüzüm ve
muhafaza hatalarõna bağlõ olarak derinin sanayiye ulaşamamasõndan ileri gelmektedir. Aslõnda yasal kurum
kesimlerinde bile deri kalitesini bozucu kesim, yüzüm ve koruma hatalarõ görülebilmektedir. Bu nedenle
büyük deri kayõplarõ olmaktadõr. Gerekli eğitim ve organizasyonlarla önlemlerin alõnmasõ ve işletmelerin sayõ
ve nitelik açõsõndan geliştirilmesiyle deri açõğõnõn çok önemli bir bölümünün kapatõlmasõ mümkün
olabilecektir.  Ülkemizde mevcut olan hayvan õrklarõnõn , deri sanayiine elverişli olmasõ için, õslah, besleme
tekniklerinin geliştirilmesi ve et üretimi yanõnda deri sanayiinin ihtiyaç duyduğu standartlara uygun olarak
ham deri kalitesinin iyileştirilmesine dikkat edilmelidir.

Süt danasõ ve kuzunun erken kesimi ham deri üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle
Hayvan Sağlõk Zabõtasõ Kanununun 465. Maddesine göre belirtilen ve 16 kg. canlõ ağõrlõktan daha düşük olan
kuzularõn kesimini önleyen bu kararõn etkin takibi ile erken kesim önlenebilir. Ayrõca süt danasõ kesiminde de
ortalama karkas veya canlõ ağõrlõk üzerinden bir kriterin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Yurt içi ham deri üretimini olumsuz etkileyen faktörlerden biri de canlõ hayvan ihracatõdõr.
Ülkemizde canlõ hayvan ihracatõ yerine , katma değeri daha yüksek olan kõrmõzõ et ihracatõna önem
verilmesi durumunda kesilen hayvanlarõn derileri yurt içinde kalacağõ gibi ülke ekonomisine de daha
fazla döviz kazandõrõlmasõ mümkün olacaktõr.

2- Hayvanõn Yaşama Sürecinde Karşõlaşõlan Sorunlar: Hayvanõn beslenmesi derinin
kalitesini etkileyen faktörlerden biridir. Genellikle kötü şartlarda beslenen hayvanõn derisi sanayii için
uygun değildir.

Kötü beslenmenin neden olduğu hastalõklar yanõnda, diğer nedenlerle oluşan özellikle deri
parazitlerinden kaynaklanan hastalõklar deriyi olumsuz etkilemektedir. Hayvanlarõn bakõldõğõ
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yerlerdeki gübre ve çamurlar derinin kalitesini etkilemektedir. Ayrõca hayvanlarõn otladõğõ sahalardaki
dikenli otlar deride deliklerin açõlmasõna yol açmaktadõr. Bu arada hayvanõn temizlenmesi sõrasõnda
kullanõlan taraklar (kaşağõ), deriyi zedelemekte ve bilhassa büyükbaş hayvan derilerinde önemli
kayõplara neden olmaktadõr. Hayvanlarõn tanõnmasõ için yapõlan çeşitli damgalama yöntemleri özellikle
sõcak damga derilerin değerini büyük ölçüde düşürmektedir.

3- Hayvan Kesimi Sõrasõnda Oluşan Sorunlar: Mezbahalarda yapõlan kesimler sõrasõnda
kan ve diğer pisliklerin deriye bulaşmasõ ve deri üzerinde kurumasõ derinin kalitesini bozmaktadõr.
Diğer taraftan kõrsal yörelerde kesimler genellikle toprak üzerinde yapõlmakta ve deri kesim sõrasõnda
zedelenmekte ve değerinden kaybetmektedir.

Türkiye�de kontrollü kesimin yapõldõğõ özel ve resmi mezbaha ve kombinalarda yõllõk olarak
kesilen hayvan sayõsõnõn yaklaşõk yüzde 30�u kurban bayramlarõnda kesime tabi tutulmaktadõr. Kurban
bayramõnda yapõlan kesimler kontrolsüz ve hijyenik olmayan koşullarda yapõlmaktadõr. Bunun sonucu
olarak gerek hayvanõn kesimi esnasõnda, gerekse derinin yüzümü ve kesim sonucu oluşan yan ürünler
yeterince değerlendirilememekte ve ekonomik yönden önemli kayõplar oluşmaktadõr.

Ülkemizde özellikle belediye mezbahalarõnda yapõlan kesim ve yüzüm işlemlerinin mekanik
usulle yapõlmamasõ deride yüzüm, muhafaza aşamalarõnda önemli kusurlar, dolayõsõyla da ekonomik
kayõplar oluşmaktadõr.

Ülkede kaliteli deri üretiminin sağlanmasõnda ; kesim işleminin mekanik ve tekniğine uygun ,
hijyenik  olarak yapõlmasõnõn yanõ sõra kesim ve yüzümde çalõşan işçilerin kalifiye olmasõ (kasap) da
son derece önemlidir.

Resmi veya özel mezbaha ve kombinalarda hayvan kesim ve yüzüm vb. konularda istihdam
edilecek işçilerin eğitimini veren kasap okullarõnõn faaliyete geçirilmesi sektör açõsõndan son derece
önemlidir. Bu kuruluşlarda çalõştõrõlacak işçilerde bu okullardan mezun olma şartõnõn muhakkak yerine
getirilmesi ekonomik yönden ve kaliteli üretimin sağlanmasõ açõsõndan yararlõ olacaktõr.

4- Pazarlama Sõrasõnda Ortaya Çõkan Sorunlar: Derinin muhafazasõ için yapõlan işlemler
TS 157-177 no�lu mecburi standartlarla belirlenmiştir.

Ham deri yapõsõ gereği, kesimden sonra bakterilerin etkisiyle bozulmaya başlamaktadõr. Bu
nedenle en geç 24 saat içinde �konserve� edilmeleri gerekmektedir. Konservasyon işlemi hayvanõn
kesildiği kombina ve mezbahalarda veya deriyi yaş olarak satõn alan deri toplayõcõlarõ tarafõndan
yapõlõr. Yeterli eğitimden yoksun üreticiler, özellikle kõrsal yörelerdeki üreticiler derinin temizlenmesi
işlemini tam yapamadõklarõ gibi, kullandõklarõ tuzun özelliklerine ve miktarõna tam olarak uymadõklarõ
için deride �tuz lekeleri� nin oluşmasõna yol açmaktadõr. Diğer taraftan güneş õşõnlarõndan
koruyamadõklarõ derilerde �gün lekeleri� meydana gelmektedir. Salamura deri depolarõnda õsõnõn 5-15
CO arasõ, nem oranõnõn da yüzde 75�i geçmemesi ve depo zeminlerinin suyu akõtacak şekilde meyilli
olmasõ gereklidir. Kuru deriler ise 25 CO yi geçmeyen ve nem oranõ yüzde 10-20 arasõnda olan
depolarda saklanõr. Ayrõca depolarõn fare ve parazitlerden arõnmasõ için gerekli koşullara sahip olmasõ
gerekmektedir. Büyük şehirler hariç bu özelliklerde ve yeterli sayõda depo olmamasõ, derilerin
bozulmasõna yol açmaktadõr.

Bir yerden başka bir yere toplu olarak nakledilen derilerde sağlõk raporu aranmaktadõr. Buna
trenlerde uyulduğu halde, kamyonlarda kontrol güçlüğü dolayõsõyla uyulmamaktadõr. Diğer taraftan
derilerin istifinin iyi yapõlmasõ, güneş ve yağmurdan korunacak şekilde tedbirlerin alõnmasõ gerektiği
halde, kõrsal yörelerden kentlere taşõnan derilerde bu konulara gereken önemin verilmediği için deride
bozulmalar oluşmaktadõr.
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Ham deride belirtilen bu  kayõplarõn tam olarak sayõsal ve ekonomik yönden boyutunu ortaya
koymak ise oldukça güçtür.

Deri kõrsal alanda, mezbaha ve EBK kombinalarõnda yapõlan kesimlerden elde edilmektedir.
Kombinalarca  canlõ hayvan alõmlarõnda,  belirli kriterler getirilmesi (prim, randõman vs) ve kesim
teknolojisinin hijyenik koşullarda yapõlmasõ, deri yüzüm işleminin mekanik olarak yapõlmasõ ve uygun
koşullarda ham derilerin muhafazasõnõn (salamura) yapõlmasõ ,üretilen derilerin de kaliteli olmasõna
olanak vermektedir. Resmi kesim sonucu elde edilen bu deriler,  ihale ile açõk artõrma yoluyla piyasaya
sunulmaktadõr.

Kontrollü kesimlerin önemli bir kõsmõ da, belediye mezbahalarõnda yapõlmaktadõr. Ancak bu
tesislerde kesim teknolojisinin ve hijyen şartlarõnõn yetersiz olmasõ (elle yüzüm), deri kalitesini
olumsuz yönde etkilemektedir.  Bu derilerin büyük bir bölümü bazen bir, bazen de iki aracõ vasõtasõyla
nihai işleyiciye aktarõlmaktadõr. Bu arada İstanbul ve İzmir gibi illerde bazõ büyük deri işleyicileri
kendileri dolaysõz alõmlarda  da bulunabilmektedir.

Küçükbaş hayvanlarõn yaklaşõk yüzde 50�si, büyükbaşlarõn ise yüzde 25�i kõrsal alanda
kesilmektedir. Sayõca birkaç hayvanõ geçmeyen kesimlerden elde edilen derilerin pazarlamasõ
genellikle iki, bazen üç aracõ vasõtasõyla nihai işleyiciye ulaşmaktadõr. Önce yöresel toplayõcõlar
tarafõndan satõn alõnan deriler bazen birinci aracõya, bazen ikinci aracõya satõlmaktadõr. Bölgenin
pazarlama koşullarõna göre birinci aracõ bu derilerin ikinci aracõya veya dolaysõz olarak deri
işleyicisine satmaktadõr. Bu aracõlarõn kar marjlarõ bölgesel farklõlõklar göstermektedir. Ortalama
olarak üreticiye ödenen ile işleyiciye satõş fiyatõ arasõnda yüzde 50 civarõnda bir farkõn oluştuğu
görülmektedir. Deri pazarlamasõnda üretici aleyhine oluşan bu büyük fiyat farkõ, kõrsal yöredeki
üreticinin deriye gereken önemi vermemesine sebep olmaktadõr.

Kurban derileri yardõm toplama kanunu ve yönetmeliklere bağlõ olarak tek elde toplanmaya
çalõşõlmaktadõr. Ancak kurban derisi, kurban kesenin kendi dileği doğrultusunda değerlendirildiği için
yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeterince toplanamamaktadõr. Deri toplama görevi
verilmiş olan kurumlar (THK, vb) bayram süresince üretilen derilerin 1992 yõlõnda yüzde 22�sini ,
1993 yõlõnda yüzde 18�ini, 1994 yõlõnda yüzde 23�ünü toplayabilmiştir. Araştõrma sonuçlarõna göre
belirlenen bu oranlarõn 1994 sonrasõ dönemlerde de benzer olduğu söylenebilir. Geriye kalan büyük
bölümü de vakõflar ve mahalli dernek ve kuruluşlar tarafõndan toplanmaktadõr. Bu kurumlar tarafõndan
kaçak olarak  toplanan derilerin ticareti de kaçak yapõlmaktadõr. THK tarafõndan toplananlar ise
bayramdan önce ihale yoluyla satõlmaktadõr. Alõcõlar çoğunlukla sanayici olmayõp daha çok para
ticaretini ön planda tutan kişiler olmaktadõr. Deriler uzun vadeli taksitle satõlmaktadõr. Alõcõ deriyi
peşin olarak dericiye devretmekte, parasõnõ başka alanlarda kullanarak değerlendirmektedir. Bu
nedenle kurban derilerinin fiyatõ piyasanõn üzerinde ihale edilebilmektedir. Bu da gerçek derici ve
sanayicilerin ihaleye girmemesine neden olmaktadõr.

Deri toplayan kurumlar toplama ve depolama işlemini ehil kişilere yaptõrmadõklarõ için deride
büyük kayõplar oluşmaktadõr. Ehil olmayan kişilerin hatalõ kesim ve yüzüm ile değer kaybõna uğramõş
olan deriler, toplama organizasyonu ve depolama hatalarõ nedeniyle ikinci bir kalite kaybõna
uğramaktadõr. Sonuçta bir yandan ham deri ticaretinde önemli bir sorun yaşanmakta, diğer yandan da
doğal kaynak kaybõ oluşmaktadõr.

Türkiye�de kõrsal alanda istihdam edilen aktif nüfusun yüzde 40�lar düzeyinde olmasõna karşõn,
üretim kesiminin örgütsüzlüğü, desteklemedeki yetersizlikler, sektöre gereken ilginin gösterilmemesi
gibi nedenlerden dolayõ kõrsal gelirler içinde hayvancõlõğõn payõ yüzde 30�lar civarõndadõr.
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3. YAPILMASI GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE
UYGULANACAK POLİTİKALAR

3.1.  Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler:
I. Ham deri üretimi ve kalitesinin artõrõlmasõ için:
Hayvancõlõğõn doğrudan yetiştiriciye verilecek sübvansiyonlar ile teşvik edilmesi.
Hayvan hastalõklarõ ile mücadelede ağõrlõklõ olarak deri yapõsõnõn bozulmasõna yol açan uyuz,

nokra gibi parazitlerle mücadele edilmesi.
II. Deride kesim, yüzüm ve koruma hatalarõnõn oluşmasõnõn önlenmesi ham deri

standartlarõna uygun deri üretimi için:
Yurt sathõna yayõlmõş Avrupa Birliği normlarõnda mezbahalarõn kurulmasõ, mevcutlarõn

güncelleştirilerek geliştirilmesi, standart kesim ve üretimin gerçekleştirilmesi.
Kontrolsüz kesimlerin kontrol altõna alõnmasõ için, mezbaha kesimlerinin cazip hale getirilmesi ve

teşvik verilmesi.
Kurban bayramlarõna özel olarak, deri-sakatat bağõşlarõ ve kurban kesiminin bir arada

yürütüleceği organizasyonlarõn yapõlmasõ. Bu amaçla, geliri kurban kesenin de isteği doğrultusunda
değerlendirilmek koşulu ile yasalarla belirlenmiş yardõm kurumlarõna verilmek üzere, Devlet-Deri
sektörü-Vakõflar denetiminde uzmanlarõn katõlacağõ bir kurulun oluşturulmasõ, kurban kesimi ve deri-
sakatat toplamanõn amatör bir yaklaşõm yerine ticari bir yaklaşõm ile gerçekleştirilmesi için yasal
düzenlemelerin yapõlmasõ.

III. İstikrarlõ bir ham deri piyasasõ için:
Ham deri fiyatlarõnõn deri işleme sektöründeki talep değişimi ve haksõz rekabet faktörlerinin

etkisinden kurtarõlmasõ. Bunun için halen çok fazla kapasiteye sahip olan deri işleme sanayi
işletmelerinin yenilerinin kurulmasõ ya da yenileştirilmesinin teşviki yerine yurt dõşõndan ham deri
ithalini kalõcõ kõlacak rantabl yatõrõmlar teşvik edilmelidir. Türk sanayicisi geçmiş yõllarda olduğu gibi
yurt dõşõ alõmlarda kendi sanayicisini piyasayõ yükselten bir rakip konumuna düşürmemek için güç
birliği oluşturacak bir organizasyonla ham deri ticaretini kurumsallaştõrmalõ, devlet bu tür girişim için
sektöre destek vermelidir.

Ham deri standartlarõnõn Avrupa Birliği normlarõ da dikkate alõnarak süratle gözden geçirilerek
güncelleştirilmesi ve tavizsiz olarak uygulanmasõ, bu amaçla ham deri borsasõna işlerlik
kazandõrõlmasõ.

Günün koşullarõ ve uygulamalarõ dikkate alõnarak ham deri kapsamõna giren GTİP nolu mallarõn
yeniden gözden geçirilmesi ve güncelleştirilerek gümrüklerde sõkça karşõlaşõlan sorunlarõn daha çabuk
çözümlenebilir duruma getirilmesi. Pikle deri dikkate alõnarak kromlu derinin konumunun gözden
geçirilmesi, ham madde olarak değerlendirilmesi.

Sektörün sahip olduğu sivil toplum örgütlerinin, standart dõşõ ham ve işlenmiş ürün ticareti ve
sanayiini engelleyici, devlet kontrollü yasal güce kavuşturulmasõ.

3.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler:
Avrupa birliği ve dünya piyasalarõnda rekabet edebilir bir hayvan yetiştiriciliğinin oluşumu için

gerekli yasal ve kurumsal değişiklikler yapõlarak, orta ve büyük ölçekli hayvan yetiştiriciliği
işletmeleri teşvik edilmesi.

Hayvan õslah çalõşmalarõnda ince yapağõlõ õrklarõn yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik çalõşmalar ile
koyun õrkõnda merinos ve melezlemelerinin artõrõlmasõ ön planda tutulmaktadõr. Merinos ve melezleri
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gibi ince yapağõlõ õrklarõn derileri sanayi açõsõndan üstün vasõflõ deriler olmayõp astarlõk deri olarak
değerlendirilmektedir. Bu husus dikkate alõnarak melezleme çalõşmalarõnda, ülkemize özgü kõvõrcõk,
dağlõç ve karaman õrkõ koyunlarõn derilerinin kalite açõsõndan önemli olduğu göz önünde tutularak
hazõrlanan projelere destek sağlanmasõ, saf õrklarõn genetik yapõlarõ ve en azõndan bu günkü sayõlarõnõn
korunmasõ.

Dünyada ham deri üretiminin hayvan sayõsõ ile kõsõtlõ oluşu ve ülkemizdeki mevcut deri işleme
fabrikalarõnõn kapasiteleri dikkate alõnarak ham deri ithalatõna yönelik yeni hedefler belirlenmesi.
Hayvan mevcudu ile Rusya ve Türki Cumhuriyetler dünya için önemli bir ham deri deposu hüviyeti
taşõmaktadõr. Ancak bu yörelerde üretilen deriler kesim, yüzüm ve koruma hatalarõ nedeni ile sanayide
kullanõlamamaktadõr. Çoğunluğu da organizasyonsuzluk nedeni ile toplanamamaktadõr. Üniversitelere
ve sanayicilere işbirliği önerileri gelmektedir. Bilindiği üzere Ülkemiz coğrafi ve sosyal konumu
nedeni ile doğu, özellikle Türki Cumhuriyetler ile çok yakõn ve iyi ilişkiler içerisindedir. Bu ilişkiler
gelişmeye de her zaman açõktõr. Türk sanayicisinin bu bölgelerde ham deri elde etme ve salamura,
pikle, kromlama gibi işlemleri yapabilecek yatõrõmlarda bulunmasõnõ teşvik edici yasal ve kurumsal
düzenlemeler yapõlmalõ ve ham deri pazarõ Türkiye lehine kapatõlmalõdõr.

3.3. Kõsa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar:
Beslenme, işgücü, istihdam bir çok sanayiye hammadde üretmesi açõsõndan ülkemiz için hayati

bir öneme sahip olan hayvancõlõğõn õslahõ ve geliştirilmesi için belirlenen politikalarõn hayata
geçirilmesi deri sektörü açõsõndan üzerinde önemle durulmasõ gereken temel politikalardan birisidir.

Türkiye�de kurulu bulunan deri işleme ünitelerinin kapasitesi ülke ihtiyacõnõn çok üzerinde
olduğu gibi tam kapasite çalõştõrõlmasõ halinde dünya piyasalarõ ile rahatça rekabet edebilecek
boyuttadõr. Ancak bu kurulu kapasiteler dağõnõk ve birlikte-standart üretim yapabilecek bir işletme
programõna bağlõ olarak çalõşmamaktadõr. Dolayõsõyla büyük partilerdeki taleplere cevap
verememektedir. Mevcut kapasiteler arzu edilmesine rağmen geçmiş yõllarda tam kapasite ile
çalõştõrõlamamõştõr. Dünya ham deri stoku ve ülke işletmeciliği dikkate alõndõğõnda tüm teşviklere
rağmen tüm işletmelerin 24 saat üzerinden tam kapasite çalõşabilmesi de mümkün görülememektedir.
Bu nedenle Deri sektöründe kõsa ve orta vadede uygulanmasõ gereken politikalar ham deri pazarõnõn
Türkiye�nin eline geçirilmesi, mevcut deri işleme sanayi işletmelerinin haksõz rekabeti ortadan
kaldõrõcõ, Avrupa normlarõnda standart üretim yapan, çevreye saygõlõ yapõ ve teknolojilere
kavuşturulmasõ yönünde olmalõdõr. Bunun için ham deri üretim ve dõş alõmõna yönelik yurt içi ve yurt
dõşõ yatõrõmlar teşvik edilmelidir.

Uzun dönemde izlenmesi gereken politika ise teknoloji üretimi yönünde olmalõdõr. Teknoloji
üretimini gerçekleştirmeden rekabet edebilirlik gücünü devamlõ kõlmanõn mümkün olamayacağõ yeni
bir bin yõla girilmiştir. Bu gerçekten hareket ile; talebe uygun işlenmiş deri eldesi için özel
yetiştiricilik ve buna bağlõ ham deri üretimi, ham derilerin konservasyonu esnasõnda kazandõrõlan
kondisyonlar ile yeni teknolojilere geçiş ve dünya piyasalarõnda yeniliği ve fantezisi ile aranan
işlenmiş deri ve mamulleri üretimi, tüm bu gelişmeler için gerekli bilgi üretimi ile teknolojik
gelişmeler ana hedef olmalõdõr.

Yukarõda sayõlan tüm hususlarõn süratle ve olmasõ  gerektiği  şekilde düşünülüp
programlanmasõ  ve uygulamaya dönüştürülmesi için öncelikle eğitilmiş  insan gücüne
ihtiyaç vardõr . Deri sektörü eğitim alanõndaki gelişmelere çok geç kapõsõnõ  açmõş  bir
sektördür.  Bu nedenle yeterli eğitilmiş  güce sahip değildir.  1983 yõlõndan bu yana
üniversite düzeyinde eğitime başlanmõş  olup önemli sayõda teknik eleman
yetiştirilmiş  ve yetiştirilmeye devam edilmektedir.  Eğitim görenlerin sektör için
yeterliliği  ise tüm diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde görev alanlar için de
tartõşõlabilir.  Sektörün gerçek ihtiyacõnõn karş õlanmasõ  ise ancak çağdaş  bir eğitim
anlayõşõ  ile ve üniversi te-sanayi işbirliği ile olabilecektir. Deri  sektörü bu yöndeki
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başlattõğõ  girişimleri daha da ileriye götürerek sürdürmeli , devlet de bu yöndeki
atõlõmlarõ  teşvik etmelidir.

Teknoloji üretiminde üniversiteler ile sektörün işbirliği şarttõr. Geçtiğimiz  iki plan dönemi
içerisinde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapõlan çalõşmalar ile, kalkõnma planõ hedefleri
doğrultusunda, ülkemize özgü tüm õrklarõn deri yapõlarõ ortaya konmuştur. Ayrõca ham ve işlenmiş
deri ilişkileri üzerinde bazõ çalõşmalar sonuçlandõrõlmõştõr. Yine aynõ dönem içerisinde kurban
derilerinin õslahõ ile ilgili 16 yõl süren bir proje tamamlanmõştõr. Ham deriye yönelik bu çalõşmalarõn
yenileri ile desteklenerek deri işleme teknolojilerine yönlendirilmesine başlanmõştõr. Bu tür çalõşmalar
için bilgi birikimi, zaman ve güçlü bir bütçe gerekmektedir. Bu nedenle sanayi-üniversite işbirliği
önem kazanmaktadõr. Sanayicinin araştõrmaya katkõsõnõn artõrõlmasõ teşvik edilmelidir.

Haksõz rekabetin önlenmesi, ekonomik, sosyal ve politik tüm kamu ve özel teşebbüse ait güçlerin
parçalara bölünerek zayõflatõlmadan topluca sektör gelişimine yönlendirilebilmesi için yukarõda sözü
edilen teşvikler öncelikli olarak organize sanayi bölgelerinde yoğunlaştõrõlmalõ, ham deri borsalarõ ile
araştõrma, eğitim ve uygulama kurumlarõ OBS sõnõrlarõ içerisinde yapõlandõrõlmalõdõr.

3.4. Öngörülen Düzenlemelerin, Yatõrõmlarõn ve Uygulanacak Politikalarõn
Ekonomik ve Sosyal Getirileri:

Ham deri, deri işleme ve deri eşya (konfeksiyon, ayakkabõ, saraciye) üretiminden pazarlanõp son
kullanõcõya kadar uzanan zincirin ilk halkasõdõr ve tüm sektör bu hammadde üzerine kurulmuştur.
Diğer bir ifade ile ham deri olmazsa toplam sanayi sektörü içerisinde yüzde 1,5 civarõnda bir payla
300-350 bin kişinin istihdam edildiği tahmin edilen deri ve deri mamulleri sektörü de olmaz.
Dolayõsõyla ham deri için öngörülen düzenleme, yatõrõm ve politikalarõn ülke ekonomisi ve toplum
üzerindeki sosyal getirilerin ölçütlenmesi tüm deri ve mamulleri sektörünün getirilerinin ölçütlenmesi
ile eşdeğerdir.
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1. GİRİŞ
Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlandõrõlmasõ:
Deri işleme alt sektörü; büyükbaş ve küçükbaş ham derilerin insan gücü, makina ve prosesler

yardõmõyla işlenerek mamul deri haline getirilmesini kapsayan bir sektördür.

Deri işleme alt sektörünün ham maddeler içine Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarõ 41.01
faslõnda yer alan ham postlar ve deriler girer. Faslõn 41.04�ten 41.09�a kadar olan kõsmõn ise deri
işleme alt sektörünün mamul maddelerini oluşturur. Bunlar ayakkabõ yüzlük deriler, ayakkabõ tabanlõk
deriler (kösele), giysilik deriler, saraciyelik deriler ve kürklerdir. Yapay veya suni deriler ile suni
tabanlõk materyal bu sektörün faaliyet alanõna girmez. Ayrõca, bu sektörün ürettiği derilerin
işlenmesiyle mamul haline gelen ayakkabõ, giysi ve saraciyelik eşya ile kürk mamulleri bu sektörün
faaliyet alanõ içine girmez.

2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM
Deri işleme alt sektörü; 1970�li yõllardan sonra hõzlõ bir gelişme göstermiş artan çevre baskõsõ ve

ufak mekanlarda üretimin imkansõzlõğõyla 1990�lõ yõllarda yeni organize bölgelere göçe zorlanmõştõr.
Önce Kazlõçeşme�de bulunan deri işletmeleri Tuzla�daki yeni Organize Deri Sanayi Bölgesine, daha
sonra Yeşildere�deki işletmeler Menemen�deki Organize Deri Sanayi Bölgesine taşõnmõşlardõr. Bu
sõrada Çorlu�da da büyük gelişmeler olmuş, Kazlõçeşme�den bazõ gelişlerle bölge gelişmiştir. Aynõ
şekilde Bursa ve Gerede de önemli gelişme ve artõşlar yaşanmõştõr.

Yeni sanayi bölgelerine geçiş yeni fabrikalarõn oluşmasõnõ sağlarken kapasitelerde önemli artõşlar
sağlanmõş deri işleme kapasitesi bir misli artmõştõr. Bu Türkiye açõsõndan önemli bir gelişme ve
avantaj gibi görünürken ham madde temininde dõşa bağõmlõlõğõ da getirmiştir. Çünkü artan kapasiteler
karşõsõnda Türkiye�nin üretimi olan ham deriler yetmez olmuş, neredeyse Türkiye�nin ham deri
üretimi kadar deri her yõl dõşarõdan sağlanmõştõr.

Dövizle alõnan hammadde, yaşanan hõzlõ ve yüksek devalüasyonla birlikte iç pazara TL ile
yapõlan satõşlar karşõsõnda üretim son derece güçleşmiştir. Yaşanan global krizle birlikte üretimler
kõsõlmõş ve mevcut kapasitelerin 1/3�üne kadar düşmüştür. Pek çok işletme ayakta kalabilmek için
maliyetinin altõnda satõşlarla faaliyetine devam etmiş, eksilen likiditesini yüksek faizli banka kredileri
ile kapatma yoluna gitmiş, artan kredi faizlerini ödeyemez duruma düşmüş bunun sonucunda da pek
çok işletme ya kapanmõş yada durma noktasõnda üretimine devam edebilmiştir.

Burada, Avrupa Birliği ile olan ilişkiler ve Gümrük Birliğine geçişin etkisi üzerinde de
durulmalõdõr. Gümrük Birliği�ne geçişle birlikte deri mamullerinde olan fon ve vergiler kalkmõş
yurtdõşõndan mamul deri, kösele, ayakkabõ ithali cazip hale gelmiştir. Pek çok ayakkabõcõ firma bazõ
modelleri üretirken bazõlarõnõ da yurtdõşõndan getirerek satõş koleksiyonuna dahil etmiştir. Bazõlarõ bir
kõsõm derileri yurt içinden sağlarken bir kõsmõnõ da yurt dõşõndan ithal etmektedir. Bu durum,
yurtiçinde deriye olan talebi az da olsa daraltmõştõr. Geçtiğimiz yõl Uzak Doğu�da gözlenen ekonomik
kriz yayõlma göstermiş, Türk deri sanayi bundan yararlanabilir gibi düşünülmüştür. Çünkü Tayvan,
Kore, Endonezya gibi ülkelerin üretimini kõsmalarõyla ham deri bollaşacak ham deriye olan talep
azaldõkça ucuz deri bulmak kolaylaşacaktõr. Halbuki etki ters yönden olmuş, bu ülkelerin eldeki
mamul stoklarõ ucuz fiyatla piyasalara dökülmüş mamul deri fiyatlarõ her geçen gün düşmüştür.
Neredeyse ham deri fiyatõna mamul fiyatõ oluşmuş Türk deri üreticileri bu düşük fiyatlarla rekabet
edememiş, üretimi kõsmak veya durma noktasõna gelmiştir. Şüphesiz, bunda ekonomik krizin
Rusya�ya sõçramasõnõn ve ardõndan yaşanan deprem felaketinin de büyük etkileri olmuştur.
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Bilindiği gibi, Türkiye�Rusya ticari ilişkileri son yõllarda büyük gelişme göstermiş, özellikle
Rusya�dan gelen Turistlerin her türlü deri eşyaya olan talepleri sektörün yüzünü güldürmüştür. Öyle
ki, bazõ çoğu firmalar neredeyse sadece Rus pazarõ için çalõşõr hale gelmiş, 1999 yõlõ için giysi ve
ayakkabõ stoklarõ oluşturmuştur. Rusya�da ortaya çõkan kriz nedeniyle turistlerin gelmemesiyle stoklar
elde kalmõş, ürünler özelliği nedeniyle başka pazarlara aktarõlamamõş, firmalarõn büyük zarar
etmelerine yol açmõştõr.

Yaz aylarõnda Rus turist gelişinde hafif artõşlar gözlenirken bu kez de ülkemiz deprem felaketiyle
karşõ karşõya kalmõştõr. İstanbul Tuzla�daki ve Bolu Gerede�deki bazõ işletmeler az da olsa etkilenip,
üretim dõşõ kalõrken esas etki bir anda çekler ve alacaklar ödenemez olmuş alacaklar belli vadelere
yayõlarak tahsil yoluna gidilmiştir.

Sonuç olarak, Gümrük Birliği�nin etkisi, Uzak Doğu krizi. Rusya krizi, deprem felaketi gibi üst
üste gelen etkiler sonucu deri işleme alt sektörü taşõnma dolayõsõyla elde ettiği yeni üretim yerleri ve
artan kapasite avantajõnõ yeteri kadar kullanamamõş, durma ve batma noktasõyla karşõ karşõya
kalmõştõr.

2.1. Sektördeki Kuruluşlar:
Deri iş leme alt  sektörü üreti len mamul gruplar õna göre farkl õ l õklar gösterir .

Buna göre, ayakkab õ  yüzlük deri  (vidala ve glase) iş letmeleri  i le  elbiselik deri
(zig),  kürk ve kösele iş leyen iş letmeler aras õnda büyük farklar vard õr .  Şüphesiz
bunlar õn girdileri ,  prosesleri ,  mamulleri  ve problemleri  farkl õ  farkl õd õr .

Çeş i t l i  bölgelerimize yayõ lmõş  bu iş letmeler bir  kaç yüz kg (300-400 kg) deri
iş leyenlerden,  günde 60.000 kg deri  iş leyene kadar çeş i t l i  büyüklüklerde olabil ir ler.
Bunlar õ  sanatkar üretim yapan ufak iş letmeler ve endüstriyel  üretim yapan
kapasitesi  yüksek iş letmeler olarak ikiye ayõrmak yerinde olur.  Türkiye bütününde
76 merkezde deri  üretimi yapõ l õrken endüstriyel anlamda deri  üretimi aşağõdaki
merkezlerde yap õ lmaktad õr .

TABLO: 1 / A- Deri İşleme Tesislerinin Bulunduğu İller-İlçeler

İller ve İlçeler Kurulu Tesis Sayõsõ  Fiili Çalõşan Tesis Sayõsõ (1998-99)
İstanbul - Tuzla 150 70
Tekirdağ - Çorlu 100 60
Bursa 80 50
Bursa - M. K. Paşa 30 20
Çanakkale - Ezine 8 5
Balõkesir 5 5
Balõkesir - Gönen 60 30
Bolu - Gerede 120 60
İzmir - Torbalõ 4 3
İzmir - Menemen 100 40
Uşak 300 50
Manisa 40 20
Manisa - Kula 40 10
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İller ve İlçeler Kurulu Tesis Sayõsõ  Fiili Çalõşan Tesis Sayõsõ (1998-99)
Isparta 50 40
Isparta - Yalvaç 40 30
Denizli 60 30
Niğde � Bor 60 40
Hatay - Antakya 40 30
Gaziantep 20 15
Münferit Fabrikalar 10 10

Toplam 1.317 708

2.1.1. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ:
Türkiye genel anlamda çok yüksek deri işleme kapasitesine sahiptir. Özellikle Tuzla ve Menemen

gibi organize deri bölgelerinin de devreye girmesiyle Türkiye deri işleme kapasitesi ikiye katlanmõştõr.
Önemli merkezlere göre deri işleme kapasiteleri aşağõdaki gibi verilebilir.

TABLO:1/B- Deri İşleme Sanayiindeki İşletmelerin Kurulu Ham Deri İşleme Kapasiteleri
                                                                      (1999)    (Milyon Adet Ham Deri  / Yõl Olarak)
İller ve İlçeler Vidala Giysilik Astar/Glase Kürk-Süet Kösele

(A) (B) (C) (D) (E)
İstanbul - Tuzla 4,20 10,50 2,50 8,00 0,08
Tekirdağ - Çorlu 1,20 5,00 0,50 20,00
Bursa 0,90 0,50 0,30 3,40
Bursa - M. K. Paşa 2,00 1,00
Çanakkale - Ezine 3,00
Balõkesir 0,02
Balõkesir - Gönen 0,05 0,50 3,00
Bolu - Gerede 0,90
İzmir - Torbalõ 1,00 1,50 0,20
İzmir - Menemen 0,05 30,00 1,20 15,00
Uşak 15,00 0,03 2,50
Manisa 0,01 3,00 0,50 1,10
Manisa - Kula 4,00 0,01 1,00
Isparta 0,01 0,10 1,00
Isparta - Yalvaç 0,05 0,30
Denizli 0,70
Niğde � Bor 0,20
Hatay - Antakya 0,10
Gaziantep 0,05
Münferit Fabrikalar 0,50 1,50 1,00 1,00 0,30

A Ç I K L A M A L A R :
(A) Vidala deri üretimi için; sõğõr, inek, dana, manda vb. ham derileri
(B) Giysilik (napa, zig) deri üretimi için; koyun, kuzu ham derileri
(C) Ayakkabõ astarõ, yüzlük glase, süet, vb.için; keçi, oğlak ham derileri
(D) Kürklü Süet deri üretimi için; koyun, kuzu ham derileri
(E) Kösele üretimi için; sõğõr, manda vb. ham derileri (çift kanat veya krupon olarak)

-  Anadolu�da mevcut bağõmsõz büyük kapasiteli deri işleme fabrikalarõ, örneğin: Torbalõ-İzmir, Develi-
              Kayseri, Konya, vb...
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Mevcut deri işleme kapasitesi yönünden Türkiye, Avrupa�da İtalya�dan sonra yer alõrken,
kapasiteyi tam anlamõyla değerlendirebildiği söylenemez. Yüksek enflasyonla gelen faizleri sonucu
artan maliyetler kapasiteyi son derece düşürmüş, örneğin geçtiğimiz yõl sektör genel anlamda ancak
1/3 kapasiteyle çalõşabilmiştir.

Ham Deri Miktarõndan Mamul Deri Miktarõnõn Tespitine Geçişe Örnekler:

Örnek No: 1
Tuzla-İstanbul�da 4.200.000 adet sõğõr vb.den işleyecek kurulu (�teorik�) kapasite mevcuttur.

Eğer 1 adet ham deri ağõrlõğõ ortalama 20 kg. alõnõrsa ve ortalama verimde 1,2 ayakkare kabul edilirse,
buna göre:

4.200.000 adet/yõl x 20 kg/adet x 1,2 ayakkare/kg = 100.800.000 ayakkare/yõl

Yani, Tuzla-İstanbul bir yõlda 100.800.000 ayakkare vidala deri üretimi yapabilecek kurulu
(�teorik) kapasiteye sahiptir.

Örnek No: 2
Uşak�ta 15.000.000 adet koyun işleyecek kurulu (�teorik) kapasite mevcuttur. Eğer 1 adet koyun

ham derisinden ortalama 6,5 ayakkare mamul giysilik deri elde edilebileceği kabul edilirse, buna göre:
15.000.000 adet/yõl x 6,5 ayakkare/adet = 97.500.000 ayakkare/yõl

Yani, Uşak bir yõlda 97.500.000 ayakkare giysilik mamul deri üretimi yapabilecek kurulu
kapasiteye sahiptir.

TABLO:2- Kullanõlan Fiili Kapasite (Kurulu Kapasitenin Yüzdesi olarak )
Üretilen Mamul Deri Cinsi 1995 1997 1999
Vidala 70 60 50
Giysilik (Zig) 60 55 25
Kürk - Süet 55 45 30
Astarlõk / Glase 70 70 50
Kösele 60 60 60

2.1.2. Üretim:
Türkiye deri üretimi yõllara göre aşağõdaki gibi olmuştur.

TABLO:3- Deri İşleme Sanayii Üretimi (Mln.Ayakkare)
 MALLAR 1994 1995 1996 1997 1998 1999

I- Küçükbaş Mamul Deri
a) Koyun/Kuzu Ham Derisinden Giysilik (Zig) 240 250 260 200 110 80
b) Koy./Kuzu H.Derisinden Kürk-Süet (Mln.Ad.)
    Kürk-Süet Üretimi (Milyon Adet) 25 30 32 25 13 8
c) Keçi Ham Derisinden Astarlõk Deri Üretimi 17 20 21 15 11 10
d) Oğlak Derisinden Glase (Yüzlük) ve Süet Deri 4,5 5,2 5,4 4 3,5 3,5
II - Büyükbaş Mamul Deri
a) Vidala (ayakkabõ yüzlük deri) 110 120 115 110 65 75
b) Yarma 15 15 18 17 12 9
c) Kösele (Bin Ton) 8 7,5 8 7,5 7 6

Not: 1 Ayakkare = 9,29 dm2
Türkiye deri işleme sektörünün üretimi şu özellikleri göstermektedir.
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Endüstriyel tipi işletmeler özellikle batõ bölgelerimizde mevcut çağdaş teknolojiye göre üretim
yapmaktadõr.

Üretim kapasitesi genel anlamda yüksektir. Ancak optimal büyüklükte ve bir örnek işletme sayõsõ
azdõr.

Üretim inişli-çõkõşlõ olup kriz dönemlerinde düşmekte iş dönemlerinde fazlaca zorlanmaktadõr.
Devamlõlõk arz eden üretim henüz sağlanamamõştõr. Türkiye�nin gerekli önlemlerin alõnmasõ ve gerekli
desteğin sağlanmasõyla devamlõ üretim hali sağlanabilir.

Türkiye deri işleme sanayi üretimi için ihtiyaç duyduğu ham derinin yarõsõnõ dõşarõdan ithal etmek
zorundadõr. Çünkü mevcut yüksek kapasiteye yerli ham deri üretimi cevap verememektedir.

a) Üretim Yöntemi - Teknoloji:

Türkiye�deki deri işleme sanayinde üretim metotlarõ ve teknoloji bölgeler ve fabrikalar arasõnda
büyük farklõlõklar göstermektedir. Herşeye rağmen, ortalama düzey gelişmiş teknolojiye sahip İtalya,
Almanya gibi ülkelere yaklaşmõştõr.

Gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan üretim sistem ve metotlarõnõ takip eden firma sayõsõ her
gün artmaktadõr. Zaten, mevcut makine parkurlarõ, kullanõlan kimyasal maddeler ve istenilen mamul
deri kalitesi bakõmõndan Türkiye çoğu ülkeden daha ileri seviyede bulunmaktadõr. Bunda sadece
yenilikleri takibin yanõsõra yetişmiş, tecrübeli bir teknik kadronun mevcudiyetinin büyük rolü olduğu
da unutulmamalõdõr.

b) Ürün Standartlarõ:

Deri işleme sanayinde üretime etki eden faktörlerden çok fazla olduğu için bunlarla ilgili standart
yapõmõ ve uygulamalarõ da zor olmaktadõr.

Deri işleme sanayinde standartlar aşağõda belirtilen sahalarda ortaya çõkmaktadõr:

A) Ham deri: Ham deri ile ilgili standartlar, kalite ayrõmõ, yüzüm tekniği, budama, muhafaza
(koruma) metotlarõnõ içermektedir. Bunlarla ilgili standartlar yetersizdir. Sadece �büyükbaş ham deri
budama metodu� mecburi standart yapõlmõştõr.

B) Kullanõlan kimyasal maddeler: Deri işleme sanayinin kullandõğõ genel kimyasal maddelerin
bazõlarõna ait TS mevcuttur. Örneğin; formik asit, kireç, tuz, amonyum sülfat, vb. gibi ticari preparat
ürünlerde ise standart mevcut değildir.

C) Deri işleme sanayinde üretilen değişik mamul derilerin (vidala, giysilik, kösele gibi) kimyasal
analizleri ve fiziksel testleri için TS�ler mevcuttur. Ancak, analiz/test sonuçlarõnõn
değerlendirilmesinde kullanõlacak ihtiyari veya mecburi sõnõrlar (limit değerler) ile ilgili standartlar
mevcut değildir.

ISO-9000 serisi ile ilgili çalõşmayõ sadece 2 firma tamamlamõştõr. ISO-9000 serisine Türkiye�deki
deri işleme sanayinde talep yoktur.

ISO-14000 ise hala hemen hemen hiç bilinmemekte ve bilgi verecek kaynak eksikliği mevcuttur.

c) Maliyetler:
Deri işleme sanayinde organize deri sanayi bölgeleri ile arõtmasõz deri işleyen bölgeler arasõnda

maliyet girdileri arasõnda farklõlõklar mevcuttur. Ayrõca, mukayese için alõnan örnek ülkeler arasõnda
da farklõ dağõlõmlar görülmektedir.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf36

TABLO: 4- Girdi Maliyetlerinin Dağõlõmõ (Yüzde Olarak)

 Organize Arõtmasõz Pakistan Çin Halk Almanya
 Bölgedeki İşletme  Cumhuriyeti  
 İşletme   
Ham Deri 70-80 70-80 70-80 70-80 40-60
Kimyasal Madde 15-20 10-15 10-15 5-15 10-15
Su/Elektrik/Buhar 6-10 5-8 3-6 2-4 5-8
İşçilik + vb. 10-15 5-8 2-5 2-4 15-20
Arõtma İşletme Giderleri 2-4 2-6
Amortisman vb. 5-15 0-5 0-3 0-4 5-10
     

Görüldüğü gibi dengesiz maliyet dağõlõmõ hem yurtiçinde ve hem de yabancõ ülkelerde mevcuttur.

Gelişmiş ülkelerde ham derinin maliyete etkisi düşük, öte yandan yurtiçindeki arõtmalõ
işletmelerde ve gelişmiş ülkelerde ise �işçilik + arõtma işlet. gider + amortisman + vb� giderleri ise
yüksektir. Maliyetlerdeki bu farklõlõklardan dolayõ, uzun vadede Türk deri işleme sanayinin rekabet
gücü için kaliteli ürün yapmaya mecbur olduğunu göstermektedir.

2.1.3. Dõş Ticaret Durumu:
Yurdumuzda deri işleme sanayinin hammaddesi olan deriler; mezbahalarda ve kõrsal alanlarda

kaçak olarak kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler ile yurtdõşõndan ithal yoluyla satõn alõnan
ham deriler olarak iki kaynaktan sağlanõr.

TABLO: 5-  Deri Üretimleri (Adet)

Yõllar Koyun Kuzu Kõlkeçi Kõlkeçi Ufak Keçi Sõğõr Dana Manda Manda Deve
Yavru Keçi oğlak Yavru

1995 5.495.340 2.501.160 638.730 237.250 26.500 4.010 1.018.880 975.840 37.550 4.590 80
1996 2.831.790 3.223.540 554.309 209.411 27.250 2.860 963.298 1.027.721 17.230 4.860 70
1997 3.228.440 3.861.390 711.580 258.860 25.420 2.080 1.315.340 1.292.730 31.480 8.470 58
1998 4.343.032 4.241.486 1.131.901 260.063 354.486 6.630 1.341.176 1.164.160 26.420 4.860 80

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü

TABLO:6-Kasaplõk Güç Üzerinden Türkiye'de Kesilen Hayvan Sayõsõ (Adet)
Yõllar Koyun Kõlkeçi Tiftik Keçi Toplam Sõğõr Dana Toplam
 Küçükbaş Büyükbaş
1995 11.826.850 2.938.950 249.900 15.015.700 2.475.690 53.550 2.529.240
1996 11.575.200 2.884.700 248.150 14.708.050 2.496.060 49.350 2.545.410
1997 10.583.300 2.716.350 215.250 13.514.900 2.348.850 40.740 2.389.590
1998 10.302.250 2.633.050 186.900 13.122.200 2.316.510 36.960 2.353.470

Kasaplõk Güç Oranlarõ: Küçükbaşlarda 0,35. Büyükbaşlarda 0,21 olarak alõnmõştõr.
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Daha öncede belirtildiği gibi Türkiye gerekli ham derilerin çoğunluğunu yurtdõşõndan ithal etmek
durumundadõr. Deri işleme sanayiinin ana girdisi ham deri olmakla birlikte, özellikle büyükbaş deri
işleme için çeşitli makine ve yedek parça ithalatõ da yapõlmaktadõr. Özellikle yeni sanayi bölgelerine
geçişte önemli miktarda makina ithali yapõlmõştõr. Denilebilir ki, deri sanayi üretimini modern ve yeni
makinalarla sürdürmektedir. Geçmişte böyle bir yatõrõmõn yapõlmõş olmasõ bugün için önemli bir
avantaj gibi görünse de sektörün döner sermayesinin makinalara bağlanmasõ nedeniyle zayõflõk yaratan
bir unsur olmuştur.

a) İthalat:

(1) Ürün İthalatõ:
TABLO: 7 - İşlenmiş Deri İthalatõ (Miktar Olarak)

Yõllõk Artõşlar (%)
   MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ MAMUL DERİ
Yüzlük Deriler
  DM2'li Mamul Deri (Bin m2) 2 494 2 031 3 260 2 795 -18,6 60,5 -14,3
  Yarma Deri (Bin m2) 119 290 658 1 102 144,8 126,6 67,5
Kösele (Ton) 373 368 204 237 -1,1 -44,7 16,3
KÜÇÜK BAŞ MAMUL DERİ
Koyun Kuzu Cinsi Deri (Bin m2) 3 823 7 825 7 033 8 629 104,7 -10,1 22,7
Keçi Oğlak Cinsi Deri (Bin m2) 441 456 317 431 3,4 -30,4 36,0
Diğer Hayvan Cinsi Deri (Bin m2) 1 019 501 770 717 -50,8 53,6 -6,8
İşlenmiş ve Birleştiril. Kürk (Ton) 672 1 103 1 697 1 036 64,3 53,8 -38,9

TABLO: 8- İşlenmiş Deri İthalatõ (Değer Olarak)

(Bin $, Cari Fiyatlarla)
Yõllõk Artõşlar (%)

   MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ MAMUL DERİ 57 796 51 580 58 765 62 426 -10,8 13,9 6,2
Yüzlük Deriler 54 002 46 798 56 177 59 566 -13,3 20,0 6,0
  DM2'li Mamul Deri 52 697 41 442 43 993 39 459 -21,4 6,2 -10,3
  Yarma Deri 1 305 5 357 12 184 20 107 310,4 127,4 65,0
Kösele 3 794 4 781 2 588 2 860 26,0 -45,9 10,5
KÜÇÜK BAŞ MAMUL DERİ 113 483 155 582 183 462 119 139 37,1 17,9 -35,1
Koyun Kuzu Cinsi Mamul Deri 69 054 99 071 90 061 55 097 43,5 -9,1 -38,8
Keçi Oğlak Cinsi Mamul Deriler 7 126 5 029 3 882 4 531 -29,4 -22,8 16,7
Diğer Hayvan Cinsi Mamul Deri 10 206 4 778 7 284 6 272 -53,2 52,5 -13,9
İşlenmiş ve Birleştirilmiş Kürk 27 098 46 704 82 235 53 239 72,4 76,1 -35,3
TOPLAM 171 279 207 161 242 227 181 565 20,9 16,9 -25,0
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TABLO: 9- İşlenmiş Deri İthalatõ (Değer Olarak)                           (Bin ABD$,1998 Yõlõ Fiyatlarõyla)
Yõllõk Artõşlar (%)

   MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ MAMUL DERİ 40 615 40 506 61 537 62 426 -0,3 51,9 1,4
Yüzlük Deriler 35 358 34 668 58 208 59 566 -2,0 67,9 2,3
  DM2'li Mamul Deri 33 195 29 371 46 207 39 459 -11,5 57,3 -14,6
  Yarma Deri 2 163 5 297 12 001 20 107 144,8 126,6 67,5
  Kösele 5 257 5 838 3 329 2 860 11,0 -43,0 -14,1
KÜÇÜK BAŞ MAMUL DERİ 108 566 135 528 150 183 119 139 24,8 10,8 -20,7
Koyun Kuzu Cinsi Mamul Deri 28 268 60 321 51 173 55 097 113,4 -15,2 7,7
Keçi Oğlak Cinsi Mamul Deriler 7 211 6 471 4 001 4 531 -10,3 -38,2 13,2
Diğer Hayvan Cinsi Mamul Deri 19 732 5 473 7 919 6 272 -72,3 44,7 -20,8
İşlenmiş ve Birleştirilmiş Kürkler 53 356 63 263 87 089 53 239 18,6 37,7 -38,9
TOPLAM 149 181 176 034 211 719 181 565 18,0 20,3 -14,2

(2)Yarõ Ürün İthalatõ:
TABLO : 10- Yarõ Mamul Deri İthalatõ (Miktar:Ton)

Yõllõk Artõşlar (%)
   MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ YARI MAMUL 2 596 3 155 2 066 1 715 21,5 -34,5 -17,0
KÜÇÜK BAŞ YARI MAMUL
Koyun Kuzu Cinsi Yarõ Mamul 4 309 4 890 4 309 832 13,5 -11,9 -80,7
Keçi Oğlak Cinsi Yarõ Mamul 1 218 1 589 1 024 509 30,5 -35,6 -50,3
Diğer Hayvan Cinsi Yarõ Mamul 29 51 24 7 76,9 -51,7 -70,7

TABLO : 11- Yarõ Mamul Deri İthalatõ (Değer Olarak)                        (Bin ABD $,Cari Fiyatlarla)
Yõllõk Artõşlar (%)

   MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ YARI MAMUL 15 322 19 690 10 670 5 714 28,5 -45,8 -46,4
KÜÇÜK BAŞ YARI MAMUL 35 723 40 025 26 995 7 306 12,0 -32,6 -72,9
Koyun Kuzu Cinsi Yarõ Mamul 27 050 30 975 20 661 3 116 14,5 -33,3 -84,9
Keçi Oğlak Cinsi Yarõ Mamul 8 447 8 651 6 028 4 038 2,4 -30,3 -33,0
Diğer Hayvan Cinsi Yarõ Mamul 227 399 306 152 76,0 -23,3 -50,3
TOPLAM 51 046 59 715 37 665 13 020 17,0 -36,9 -65,4

TABLO : 12- Yarõ Mamul Deri İthalatõ (Değer Olarak)              (Bin ABD $,1998 Yõlõ Fiyatlarõyla)
Yõllõk Artõşlar (%)

   MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ YARI MAMUL 15 301 19 126 10 855 5 714 25,0 -43,2 -47,4
KÜÇÜK BAŞ YARI MAMUL 27 920 30 534 24 628 7 306 9,4 -19,3 -70,3
Koyun Kuzu Cinsi Yarõ Mamul 14 063 16 328 15 165 3 116 16,1 -7,1 -79,5
Keçi Oğlak Cinsi Yarõ Mamul 13 147 13 335 8 859 4 038 1,4 -33,6 -54,4
Diğer Hayvan Cinsi Yarõ Mamul 710 871 604 152 22,7 -30,7 -74,8
TOPLAM 43 221 49 660 35 482 13 020 14,9 -28,5 -63,3
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(3) Hammadde İthalatõ:

TABLO : 13 - Ham Deri İthalatõ (Miktar Olarak)

Yõllõk Artõşlar (%)
   MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ HAM DERİ 46 453 62 083 63 250 41 029 33,6 1,9 -35,1
Öküz İnek Ham Derileri (Ton) 41 137 57 386 58 615 36 738 39,5 2,1 -37,3
Buzağõ Dana Ham Derileri (Ton) 1 194 890 883 589 -25,5 -0,8 -33,3
Krupon Ham Deriler (Ton) 4 122 3 808 3 752 3 703 -7,6 -1,5 -1,3
KÜÇÜK BAŞ HAM DERİ 59 619 79 960 65 229 36 865 34,1 -18,4 -43,5
Koyun Cinsi Ham Deri (Bin Adet) 29 774 42 388 28 339 11 322 42,4 -33,1 -60,0
Kuzu Cinsi Ham Deriler (Bin Adet) 25 999 32 845 34 011 24 213 26,3 3,5 -28,8
Keçi Cinsi Ham Deriler (Bin Adet) 2 540 3 684 2 471 866 45,0 -32,9 -65,0
Oğlak Cinsi Ham Deri (Bin Adet) 1 305 1 043 408 464 -20,1 -60,9 13,7
Diğer Hayvanlarõn Ham Deri (Ton) 32 235 92 88 644,2 -60,9 -4,0
HAM POSTLAR VE KÜRKLER 88 96 172 134 8,2 79,5 -22,1
Ham Postlar ve Kürkler (Bin Adet) 88 96 172 134 8,2 79,5 -22,1

(4) Sektörün Geçmiş Yõllara Ait Makine ve Aksam İthalatõ:

TABLO : 14 - Deri İşleme Makinalarõ İthalatõ (Miktar Olarak)          

Yõllõk Artõşlar (%)
   MAL ADI 1996 1997 1998 1997 1998
   Deri İşleme Makinalarõ (Ton) 2 636 2 381 1 272 -9,7 -46,6
   Deri İşleme Makinalarõ (Cari, Bin $) 25 579 24 294 13 948 -5,0 -42,6

 (5) Sektörün Kimyasal İthalatõ:

Deri işleme sektörünün önemli bir ithalat kalemi de kimyasal madde ithalatõdõr. Türkiye'de
üretilemeyen bazõ bitkisel tanenler boya gruplarõ ve finisaj malzemeleri ithal edilmektedir.

b)  İhracat:

Deri işleme sektörü ham deriyi işleyerek mamul deri haline dönüştürür. Ayakkabõ yüzlük deri,
elbiselik deri kösele, saraciyelik ve özellikle kemerlik ve çantalõk deri ile kürk bu sektörün ana
mamulleridir. Bu mamullerin büyük kõsõm yurtiçinde deri mamullerine (ayakkabõ, çanta, kemer ve deri
giysiye) dönüştürülerek ihraç edilirken bir kõsmõ da mamul deri olarak ihraç edilmektedir.

Deri işleme sanayinin ihracatõna ilişkin rakamsal veriler aşağõda yer almaktadõr.
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TABLO: 15- Deri İşleme Sanayii İhracatõ (Miktar Olarak)         
Yõllõk Artõşlar (%)

   MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ MAMUL DERİ
Yüzlük Deriler
  DM2'li Mamul Deri (Bin m2) 683 257 443 526 -62,4 72,5 18,6
  Yarma Deri (Bin m2) 43 21 94 27 -51,9 357,7 -71,3
  Yarõ mamul Deri (Ton) 1 030 1 956 5 002 6 088 89,8 155,8 21,7
  Kösele (Ton) 110 283 254 202 157,9 -10,4 -20,3
KÜÇÜK BAŞ MAMUL DERİ
Koyun Kuzu Cinsi Mamul Deriler
  Mamul Deri (Bin m2) 324 815 2 175 4 026 151,3 166,9 85,1
  Yarõ mamul Deri (Ton) 109 65 484 934 -39,9 641,4 92,8
Keçi Oğlak Cinsi Mamul Deriler
  Mamul Deri (Bin m2) 28 65 94 73 136,2 43,9 -21,8
  Yarõ mamul Deri (Ton) 11 86 347 535 654,3 301,6 54,4
Diğer Hayvan Cinsi Mamul Deri
  Mamul Deri (Bin m2) 1 1 48 32 53,0 4646,6 -33,8
  Yarõ mamul Deri (Ton) 0 0 121 38 -68,9
İşlenmiş ve Birleştir. Kürk (Ton) 279 381 2 376 1 074 36,2 524,3 -54,8

TABLO: 16- Deri İşleme Sanayii İhracatõ (Değer Olarak)                        (Bin ABD $, Cari Fiyatlarla)
Yõllõk Artõşlar (%)

   MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ MAMUL DERİ 17 699 15 434 18 721 14 918 -12,8 21,3 -20,3
Yüzlük Deriler 16 785 12 323 16 236 13 063 -26,6 31,8 -19,5
  DM2'li Mamul Deri 14 222 4 436 4 921 7 714 -68,8 10,9 56,8
  Yarma Deri 292 161 762 263 -44,9 373,8 -65,5
  Yarõ mamul Deri 2 272 7 726 10 553 5 086 240,0 36,6 -51,8
  Kösele 914 3 111 2 486 1 855 240,5 -20,1 -25,4
KÜÇÜK BAŞ MAMUL DERİ 14 274 24 270 38 356 40 860 70,0 58,0 6,5
Koyun Kuzu Cinsi Mamul Deriler 6 752 10 359 23 253 23 934 53,4 124,5 2,9
  DM2'li deri 5 887 9 807 19 793 18 948 66,6 101,8 -4,3
  Yarõ mamul Deri 866 551 3 460 4 986 -36,3 527,7 44,1
Keçi Oğlak Cinsi Mamul Deriler 912 1 288 2 425 5 168 41,2 88,4 113,1
  DM2'li deri 688 780 681 816 13,3 -12,6 19,8
  Yarõ mamul Deri 224 508 1 744 4 352 126,6 243,3 149,5
Diğer Hayvan Cinsi Mamul Deri 8 9 452 322 12,4 5087,9 -28,7
  DM2'li deri 6 9 359 279 35,2 4017,9 -22,3
  Yarõ mamul Deri 1 0 93 43 -53,7
  İşlenmiş ve Birleştirilmiş Kürkler 6 602 12 615 12 225 11 436 91,1 -3,1 -6,5
TOPLAM 31 974 39 704 57 078 55 779 24,2 43,8 -2,3
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TABLO:17-Deri İşleme Sanayii İhracatõ(Değer Olarak)                (Bin ABD $,1998 Yõlõ Fiyatlarõyla)

Yõllõk Artõşlar (%)
MAL ADI 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
BÜYÜK BAŞ MAMUL DERİ 11 977 10 261 16 139 14 918 -14,3 57,3 -7,6
Yüzlük Deriler 11 231 7 866 13 783 13 063 -30,0 75,2 -5,2
  DM2'li Mamul Deri 10 165 3 241 5 416 7 714 -68,1 67,1 42,4
  Yarma Deri 416 200 914 263 -51,9 357,7 -71,3
  Yarõ mamul Deri 651 4 425 7 453 5 086 579,5 68,4 -31,8
  Kösele 746 2 395 2 356 1 855 221,1 -1,6 -21,3
KÜÇÜK BAŞ MAMUL DERİ 13 459 19 238 30 161 40 860 42,9 56,8 35,5
Koyun Kuzu Cinsi Mamul Deriler 2 154 5 438 13 483 23 934 152,5 147,9 77,5
  DM2'li deri 1 544 5 137 10 827 18 948 232,8 110,8 75,0
  Yarõ mamul Deri 610 301 2 656 4 986 -50,7 782,9 87,7
Keçi Oğlak Cinsi Mamul Deriler 430 1 203 4 044 5 168 180,1 236,1 27,8
  DM2'li deri 347 859 1 057 816 147,3 23,1 -22,8
  Yarõ mamul Deri 82 344 2 987 4 352 319,1 767,6 45,7
Diğer Hayvan Cinsi Mamul Deri 18 17 519 322 -5,6 2958,7 -37,9
  DM2'li deri 17 17 407 279 -3,0 2301,0 -31,5
  Yarõ mamul Deri 0 0 112 43 -61,3
  İşlenmiş ve Birleştirilmiş Kürk 10 858 12 580 12 115 11 436 15,9 -3,7 -5,6
TOPLAM 25 437 29 499 46 300 55 779 16,0 57,0 20,5

Tablonun incelenmesinden anlaşõlabileceği gibi sektörün ana ihracatõ deri konfeksiyondur. Halbuki
mamul deri üretimi ihracatõna önem verilerek mamul deri ihracatõ geliştirilebilir. Önemli olan bu
potansiyelin harekete geçirilmesidir. Bu olduğunda yurda döviz girdisinden başka fabrikalar optimum
çalõşma kapasitesine erişecekler, bunun maliyetleri düşürme etkisi ortaya çõkacak. olasõ krizlere karşõ risk
azalacaktõr.

Özellikle kürk ve elbiselik üretim dõşa dönük çalõşmaktadõr. Ancak yüzlük deri ve kösele ihracat açõsõndan atõlõm
yapmalõdõr.

Üretilen mamul derilerin ihracõnda bazõ güçlüklerin olduğu bilinmektedir. Kabul edilmelidir ki Türk deri kalitesi
bazõ istisnalar hariç dõş pazarõn istediği kaliteden uzaktõr. Kaliteyi geliştirici üretim geliştirilmeli. ancak ham deriden
kaynaklanan deri hatalarõ en aza indirilmelidir. Bunun için hayvan hastalõklarõyla etkili bir mücadele sağlanõrken, özellikle
kesim ve yüzümden kaynaklanan hatalar önlenmelidir. Bunun için mezbaha dõşõ kesimler önlenirken, mezbahalar
modernleştirilmeli, makineli yüzüm tekniği geliştirilmelidir. Kesim yüzüm yönetmeliği uygulanmalõ derilerin budanmasõ
sağlanmalõ, kelle, bacak ve kuyruk deri üzerinden atõlmalõdõr.Mamul deri ihracatõnõn arttõrõlabilmesi için ikinci büyük
güçlük Türk derilerinin maliyet ve satõş  fiyatlarõnõn dõşa nazaran yüksek kalmasõdõr. Bunda şüphesiz yõllardõr süre gelen
yüksek enflasyonlarõn ve yüksek kredi faizlerinin maliyetleri şişirmesinin etkisi vardõr. Ucuz kredi sağlama yoluyla
(örneğin exim ve proje kredileriyle) desteklenerek pazar fiyatõyla ihracat geliştirilebilir. Örneğin, 2,5 milyon dolar olan
exim performans kredisi 1 milyon dolara çekilebilir.

Serbest Bölgelerde Sektörel Faaliyetler:
Menemen-İzmir�de bulunan organize deri sanayi bölgesi 1998 yõlõnda alõnan kararla �deri serbest

bölgesi� kabul edilmiştir. Ancak, 1998�de başlayan kriz nedeni ile �entegre üretim sistemleri� (ham
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deri+ üretim + konfeksiyon+pazarlama) faaliyete geçirilememiştir. Ayrõca, çoğu orta ve küçük
kapasiteli fabrika için �serbest bölge� fayda yerine zarar getirmiştir.

Tuzla-İstanbul�un da serbest bölge olmasõ istenilmektedir. Tuzla-İstanbul�un yanõnda bulunan
�İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi� vasõtasõ ile ham deri, kimyasal madde, vb. yönlerinden
sektöre faydalar sağlamaktadõr.

2.1.4. Fiyatlar:
Fiyatlarõ ham deri fiyatlarõ ve mamul deri fiyatlarõ olarak iki bölümde incelemek gerekir. Ham

deri fiyatlarõ geçen dönemde Uzak Doğu ve Rusya krizlerinin de etkisiyle önemli oranlarda düşüş
göstermiş, sonbahardan sonra tekrar artõş trendine  girmiştir. Dünya ham deri fiyatlarõ incelenirse
Ocak�tan itibaren ham deri fiyatlarõnõn arttõğõ yaza doğru azaldõğõ Temmuz ayõnda en düşük düzeyine
indiği izlenir. Ancak mamul fiyatlarõ da hõzlõ iletişimin olduğu günümüzde aynõ şekilde artma ve inme
trendi göstermektedir. Fiyatlarõ belirleyen mamul deriye dolayõsõyla ham deriye olan talep olmaktadõr.
Geçen yõl birbirine bağlõ iki alt sektörde de önemli talep daralmasõ gözlenmektedir. Bu yõlõn özellikle
ikinci yarõsõndan sonra önemli talep artõşlarõ beklenmektedir.

İç pazarda da hammadde fiyatlarõ bir süre durgun kalsa da kõsa bir süre sonra dünya piyasa
fiyatlarõndaki yerine ulaşmaktadõr.

Burada önemli olan husus, Türk deri işleme sektörünün enflasyon ve stok maliyeti nedeniyle
fiyatlarõn düşük olduğu dönemde toplu alõm yapamamasõ, yüksek kapasite nedeniyle kendi içinde
rekabet göstererek kendini çökertme eğilimi göstermesidir.

2.1.5. İstihdam:

Deri sanayi emek yoğun bir sanayi koludur.  Ham deri, deri işleme ve deri mamulleri
yelpazesinde büyük bir potansiyel oluşturur. Alt sektör konumuz olan deri işleme alanõnda 3-4 işçi
çalõştõran küçük işletmelerden 150-200 işçi çalõştõran büyük işletmelere kadar geniş bir yelpaze
gözlenir. Önemli deri bölgelerinde çalõşanlarõn sayõsõnõ belirtmeden önce son yõllarda görülen
ekonomik durgunluk nedeniyle kapasitelerin düşürüldüğü, bazõ işyerlerinin kapandõğõ, bazõlarõnda
işten çõkarmalarõn önemli olduğu vurgulanmalõdõr. Örneğin, Çorlu�da 10.000 dolayõnda deri işçisi
çalõşõrken, yaz aylarõnda 350 işçiye kadar düştüğü belirtilmektedir. Tuzla ve Menemen Deri Organize
Bölgelerinde de çalõşanlar sayõsõnda benzer azalmalar söz konusudur.

Son bilgiler õşõğõnda Deri Organize Bölgelerinde çalõşanlarõn sayõsõ aşağõdaki gibi olduğu tespit edilmektedir.

TABLO:18- Deri İşleme Sanayiinde İstihdam Durumu (Adet/Kişi)
İŞGÜCÜ MESLEK DALLARI 1995 1999

YÜKSEK    
Teknik Deri Müh. Tekniker Teknisyen 1000 700

   İdari İşletmeci. Muhasebe. İdari Müdür 300 200
ORTA  

Teknik Teknisyen. Muhasebe. Per. İşleri 400 300
Memur Muhasebe. Per.İşleri 400 300

İŞÇİ  
  Kalifiye Kalfa. Usta Seviyesinde
 Pratisyen Eleman 8000 5000
DÜZ-İŞÇİ  2000 1000
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Bu arada son yõllarda üniversite ve yüksek okul mezunu çalõşanlarõn da hõzla arttõğõ
gözlemlenmektedir. Burada şüphesiz dericilik meslek  okullarõnõn artõşõnõn payõ vardõr. Ancak hemen
belirtilmelidir ki bunlarõn sayõlarõnõn artõşõndan çok niteliklerinin yükseltilmesi hedeflenmelidir.
Çünkü, son yõllarda eksik öğretim kadrolarõyla açõlan okullar sektöre yarardan çok, zarar verir bir
nitelik kazanmõştõr.

Diğer yandan, deri işleme sektöründe istihdam edilenlerin sosyal durumlarõnõn da düşünülmesi
gereği vardõr. Çalõşanlara servis, sosyal yardõm, meslek içi eğitim gibi olanaklar sağlanmalõ, çevresel
etkiler düzeltilmelidir. Tozdan, gürültüden koruma, temiz bir ortam sağlama, kõsacasõ işçi sağlõğõ
üzerinde durulmalõ, bu konularda iyileştirme yapacak işletmelere maddi olanaklar sağlanmalõdõr. Öte
yandan, sigortasõz ve düşük ücretle (asgari ücretin altõnda) işçi çalõştõrmak sektörde haksõz rekabete
yol açmaktadõr.

2.1.6. Sektörün Rekabet Gücü:
İç Pazar yönünden değişik derilerden üretilen nihai ürünlerde sorun bulunmamaktadõr. Ancak,

ithalatõn serbestliği gözönüne alõnõr ise, �ucuz ayakkabõ� ithalatõnda artma meydana gelebileceği
tahmin edilebilir (Halen bu spor ayakkabõda mevcuttur). Sonuçta, bundan Türk ayakkabõ sanayi,
dolayõsõyla deri işleme sanayi zarar görecektir.

Deri işleme sanayinde maliyetlerin yüksek olmasõnõn sebeplerinden birisi olan �insan gücü
verimliliği� Türkiye�de düşüktür. Verimliliği arttõrmak için:

a) yetersiz teknolojik gelişmeden,
b) eksik ve yetersiz eğitimden,
c) işverenden kaynaklanan sorunlarõn çözümü gerekmektedir.

Uzun vadede Türk deri işleme sanayinin ayakta kalabilmesi için �yüksek kaliteli deri� üretmeye
mecbur olduğunun anlaşõlmasõ gerekmektedir. Yoksa kar marjõ dar (düşük) olan üretimlerin
Türkiye�de devamõ mantõklõ olmayacaktõr. Zira, �orta ve düşük kaliteli� vidala, giysilik vb. deri
üretimlerinde ve bunlardan üretilecek nihai ürün olan ayakkabõ, deri giysi, saraciye de uzun vadede
Türkiye�nin rekabet şansõ bulunmamaktadõr.

Özellikle Uzakdoğu�da mevcut Pakistan, Bangladeş, Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkeler
zaten aşõrõ kapasitede �orta ve düşük kaliteli� deri ve mamul ürünü aşõrõ seviyede dünya piyasalarõna
ihraç (arz) etmektedir. Ayrõca unutulmamalõdõr ki, önümüzdeki 10 senede bunlara bazõ Afrika ve
Ortadoğu ülkeleri de katõlacaktõr. Bu nedenle Türkiye rekabet gücünü koruyabilmek için kaliteli deri
üretimini tercih etmeli ve yeni uygun Pazar bulmalõdõr.

2.1.7. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İlişkileri:
 Deri işleme sanayi, imalat sanayi içinde yer alan, �ayakkabõ, deri konfeksiyon ve saraciye�

sanayileri için hammadde sağlayan �ara sanayi� görevi yapar. Lokomotif görevi yapan ayakkabõ, deri
konfeksiyon ve saraciyenin gelişmesine paralel olarak deri işleme gelişebilmektedir. Örneğin, 1993-
1997 periyodunda deri konfeksiyondaki [koyun giysilik (zig) ile kürk-süet deri kaynaklõ mont /kaban
vb.�de] yüksek talep sonucunda giysililik (zig) ile kürk-süet üretiminde anormal kapasite artõşõ
meydana gelmiştir.

Deri işleme sanayinin en önemli girdisi, �ham deri�dir. Küçükbaş ve büyükbaş ham deriler ile
ilgili detay hazõrlanan �ham deri raporu�nda yer almaktadõr. Üretim maliyetinin yaklaşõk yüzde 50-
60�õna sahip olan ham derinin kalite ve fiyat istikrarõ büyük önem taşõmaktadõr.

İkinci önemli girdi sõnõfõ ise üretimde kullanõlan genel ve özel kimyasal maddelerdir. Bunlarõn
temini, kalitesi ile ilgili önemli sorunlar mevcut değildir. Üçüncü girdi sõnõfõ üretimlerde kullanõlan
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makinalar olup, kurulu kapasiteyi oluşturan en önemli faktördür ve deri işleme sanayinde makina
fazlalõğõ mevcuttur.

Deri işleme sanayi ile, ona önemli girdileri sağlayan, ham deri, kimyasal madde ve makina
üreticileri arasõnda, ayrõca esas katma değeri sağlayan �ayakkabõ, konfeksiyon ve saraciye sanayileri�
arasõnda işbirliğini sağlayacak sağlõklõ, temsile yetkili kurumlar (dernekler, birlikler, federasyonlar, vb.
gibi) mevcut değildir. Sonuç olarak, sektörü içinde barõndõran bir kurum olmadõğõ için �Türk deri
sektörü� dünya piyasasõnda hak ettiği yeri alamamaktadõr.

3. PLANLANAN YATIRIMLAR
3.1. Teşvik Belgesi Almõş Yatõrõmlar:
Bir önceki plân döneminde teşvik belgesi almõş yatõrõmlar incelendiğinde,   görülmektedir ki

yatõrõmlar eski yõllara aittir. Nitekim son beş yõldan beri yaşanan durgunluk nedeniyle sektörün yatõrõm
yapacak gücü kalmamõştõr. Ancak sektör eski aktivitesine ve işlerliğine bir an önce kavuşturulmalõdõr.
Bu yapõldõğõnda Bursa, Denizli, Manisa gibi müktesep hakkõ doğmuş mevcut deri merkezlerinin yeni
bölgelere taşõnmasõ ve arõtmalarõnõ kurmalarõ teşvik edilmeli, ancak daha fazla yeni yatõrõmlar teşvik
edilmemelidir.

Şüphesiz randõmanõ ve rasyonalizasyonu artõrõcõ, dolayõsõyla maliyetleri düşürücü tevsii yatõrõmlar
özendirilmelidir.

3.2 Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõm:
Önümüzdeki plân dönemi düşünüldüğünde sadece Bursa, Denizli gibi dericilik bölgelerinin yeni

bölgelere taşõnmasõ sonucu yeni kapasite artõşõ olabilir. Yoksa daha önce de belirtildiği gibi sektörün
mevcut durumu yeni kapasite eklemelerine imkân vermemektedir. Aksi takdirde ham deri yetmezliği
ve yüksek maliyetler sonucu sektör kendini çökertme noktasõna gelecektir. Bu yönüyle önümüzdeki
plân döneminde eklenecek kapasitelerden çok randõman artõrõcõ, kalite yükseltici tevsii projeleri
özendirilecektir.

4.  ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ
YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR

4.1.Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler:
A) 27.07.1998 tarih ve 23415 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanarak MECBURİ STANDART

olarak kabul edilen �Büyükbaş hayvan derilerinin budanmasõ� hakkõndaki standardõn gerektiği şekilde
tam uygulanmasõ sağlanmalõdõr.

B) Budamanõn yanõsõra ham deri kaynağõnõn kalitesi ile ilgili olan:

     a) küçükbaş ve büyükbaş  hayvan yüzüm tekniği,

     b) uygun muhafaza (konservasyon) metotlarõ tekrar gözden geçirilmeli,     geliştirilecek
standartlar �MECBURİ STANDART� yapõlmalõdõr.

C) Hayvan hastalõklarõndan dolayõ yapõlan ham deri ithalatlarõ kõsõtlamalarõ  önlenmelidir. Ayrõca,
ham deri ithalatõndaki fon vb. kaldõrõlmalõdõr.

D) Deri işleme sanayinin ithalatõnõ yaptõğõ ürünlerde ithalat işlemleri basitleştirilmelidir.

E) Mezbaha, kombina ve kõrsal kesimde büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi daha etkin
denetlenmelidir. Öncelikle, büyük belediye mezbahalarõnda ve kombinalarda �makina ile yüzüm
sistemi� zorunlu olmalõdõr.
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Deri işleme sanayi için gerekli olan teknik eleman ihtiyacõ mevcut eğitim kurumlarõ tarafõndan
sağlanmaktadõr. Öncelikle, önlisans seviyesinde eğitim yapan ve üniversiteler bünyesinde yer alan
�meslek yüksekokulu� sayõsõ kõsõtlanmalõdõr. Eğitimin kalitesini arttõrmak için, profesyonel  öğretim
görevlisi ve üyesi yetiştirilmesi acilen başlatõlmalõdõr. Ayrõca, laboratuar, makina-araç-cihaz temini ile
�teorik ve pratik eğitim� için gerekli imkanlar sağlanmalõdõr.

Türkiye�de, deri işleme sanayi ile diğer ilgili sanayiler için gerekli çağdaş, otorite ve başvuru
kaynağõ olacak ve �bilirkişi nitelikli� kurumlara ihtiyaç vardõr. Örnekleri dünyada kõsõtlõ olan ve
�uluslararasõ akredite� böyle bir �DERİ ARAŞTIRMA KURUMU�nun Türkiye�de realize edilmesi
gereklidir.

Böyle bir kurumun görevleri arasõnda şunlar bulunabilir:

a. üyeleri için uygulamalõ AR-GE yapmak,
b. saha hizmeti ile sorunlarõ çözmek,
c. kurslar ile sanayici eğitimini yapmak,
d. ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
e. bilimsel ve teknik yayõn yapmak ve kongre, seminer vb. düzenlemek sayõlabilir.

Böyle bir kurum ile Türk deri  işleme sanayi 21.yy.�da kaliteli ve standart üretim yapacak,
uluslararasõ rekabet edebilecek ve uzun vadede ayakta kalmasõ mümkün olabilecektir.

Türkiye�de mevcut tüm büyük, orta ve küçük deri işletmelerini ve tabakhaneleri kucaklayacak,
bünyesinde barõndõracak, çağdaş ve uygun yapõlanmõş bir �profesyonel kurumun teşkili kanuni
zorluklar aşõlarak gerçekleştirilmelidir.

4.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler:
Yukarõda açõklanan bazõ �düzenlemeler�in uzun süre alabileceği belirtilebilir. Ancak bunlarõn

�kõsa dönemde� gerçekleştirilmesi planlanmalõdõr. Sebepleri şunlardõr.

İstenilen düzenlemelerin zaten bir kõsmõ daha önceki plan dönemlerindeki ÖİK raporlarõna
konduğu halde bugüne kadar hiçbir şey yapõlmamõştõr.

�Deri işleme sanayi� için istenilenler tek başõna fazla bir şey ifade etmemektedir. Bu nedenle VIII.
BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI içerisinde yer alan diğer ilgili ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI
olan, ham deri, kimyasal maddeler, deri makinalarõ, ayakkabõ-deri-konfeksiyon-saraciye sanayileri ile
çevre, eğitim-araştõrma alt komisyon raporlarõndaki istenilen �düzenlemeler� ortak olarak bir arada ele
alõnmalõdõr. Bu nedenle, �sektör� olarak �yasal ve kurumsal düzenlemeler� ortak yapõlmalõdõr.

4.3. Kõsa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar:
Deri işleme sanayinin çevreyi korumasõ gerekliliği göz önüne alõnarak üretiminde yurt sathõnda

kõsõtlayõcõ tedbirler alõnmalõdõr. Çevreye verilen gaz, sõvõ ve katõ atõklarõn zararlarõ için detaylõ
incelemeler yapõlmalõ ve çevreyi daha az kirleten ve atõk miktarlarõ düşük teknolojilerin uygulanmasõ için
kanuni zorluklar veya sõnõrlamalar getirilmelidir. Örneğin krom deşarj sõnõrlarõnõn düşürülmesi, finisajda
çözücü (solvent) kullanõmõnõn kõsõtlanmasõ gibi.

Öncelikle, mevcut 3 adet Organize Deri Sanayi Bölgesinde üretim kapasitesinin arttõrõlmasõ
yönünde çalõşõlmalõdõr. Mevcut fabrikalarõn rantabl çalõşmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr.
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Bu sorunu azaltmak için aşağõdaki tedbirler düşünülmelidir:

Devlet destek ve teşviki yeni kurulacak �organize deri sanayi bölgeleri'' için kaldõrõlmalõdõr, yeni
bölgelerin realizasyonu yasaklanmalõdõr. Sadece, uzun vadeli iyi planlama ile en fazla 2 veya 3 adet
yeni bölgeye izin verilip, bilahare yurt sathõnda arõtmasõz deri işleme yasaklanmalõdõr. Bunlarõn
birleşerek mevcut bölgelere gitmeleri sağlanmalõdõr.

Mamul ürünlerde etiketleme sistemi tesis edilmelidir. Yani, mamul ayakkabõ, giysi, saraciye
vb.�de kullanõlan derinin sağlõklõ ve çevreye saygõlõ ortamda üretildiğini belirten �ETİKET�
yerleştirilmelidir. Ayrõca ayakkabõ, giysi, saraciye vb. üretimi yapan firmalarõn kullandõklarõ mamul
derileri �arõtma tesisi olan fabrikalar�dan temin etmeleri sağlanmalõdõr. Benzer yönlendirmeler, devlet
ihalelerine ait şartnamelere de konulmalõdõr.

Organize deri sanayi bölgelerinde bulunan fabrikalara �haksõz rekabetten� dolayõ
mağduriyetlerini önlemek için:

1. ithalatta alõnabilen fon, gümrük vb. gibi ek masraflar kaldõrõlmalõdõr,
2. yakõt, elektrik, su vb. daha düşük fiyatta verilmelidir.
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

DERİ VE KÜRK KONFEKSİYON
ALT KOMİSYONU RAPORU
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SUNUŞ

Türk Deri Konfeksiyon Sanayii, yaklaşõk 300 milyon dolarlõk resmi ihracatõ ve 2,5 milyar dolarlõk
bavul ihracatõ kapasitesiyle ihracat sektörleri arasõnda önemli yer teşkil etmektedir.

Ayrõca resmi istatistiklere tam olarak yansõmamakla beraber 75.000 kişilik istihdam hacmi ve
miktar bazõnda 50 milyon adet, değer bazõnda 1998 yõlõ fiyatlarõyla 983 trilyon TL�lik üretim
kapasitesiyle Türk deri konfeksiyon sektörü ülke ekonomisine katkõ bakõmõndan da önde gelen
sektörlerdendir.

Deri Sanayiinin bir alt kolu olan Deri Konfeksiyon Sektörü, daha önceki Beş Yõllõk Kalkõnma
Planõ çalõşmalarõna bugüne kadar katõlamamõştõ.

Bu nedenle VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Çalõşmalarõna Alt Komisyon olarak bir rapor
hazõrlayarak bir ilki gerçekleştirmiş bulunmaktadõr.

Sektörün kayõtsõz ve dağõnõk bir yapõ arz etmesi nedeniyle veri tabanõ oluşturmakta zorluk çekilen,
ancak büyük oranda sektörün gerçeklerini yansõttõğõ düşünülen bu Alt Komisyon Raporunun bundan
sonraki çalõşmalara õşõk tutmasõ temenni edilmektedir.

Saygõlarõmla,

Nüzhet KODALAK

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Deri Konfeksiyon Alt Komisyonu Başkanõ
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1. GİRİŞ

Sektörün  Tanõmõ ve Sõnõrlanmasõ:
Armonize sistem sõnõflamasõna göre 42.03.10 GTİP�inde yer alan deri konfeksiyon ürünlerini

temsil etmektedir. Deri konfeksiyon deyiminden tabii veya terkip yoluyla elde edilmiş deri ve
köseleden mamul kaban, ceket, mont, palto, pantolon, etek yelek gibi büyük oranda üst dõş giyim
eşyasõ anlaşõlõr.

2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
2.1. Mevcut Durum:
Toplam imalat sanayi üretimi içinde yüzde 3,3 ve toplam istihdam içinde yüzde 1,5�lik ve bavul

ihracatõyla birlikte toplam ihracat içinde yüzde 10�luk paya sahip olan Deri Sektörü�nün ihracat
potansiyeli bakõmõndan  öncelikli alt sektörleri arasõnda yer alan Deri Konfeksiyon Sektörü, döviz
getirisi bakõmõndan tekstil ve konfeksiyondan sonra ikinci büyük sektördür.

Deri Konfeksiyon Alt Sektörü dünya'da İtalya�dan sonra ikinci sõradadõr ve katma değeri yüksek
nihai ürün ihraç eden gelişme potansiyeli yüksek bir sektördür.

2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar:
Halihazõrda Deri Konfeksiyon Sektörünü temsil eden 5 kuruluş bulunmaktadõr: İstanbul Deri ve

Deri Mamulleri İhracatçõlarõ Birliği, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçõlarõ Birliği, Zeytinburnu
Deri Konfeksiyoncularõ Derneği, Deri Sanayicileri Dõş Ticaret A.Ş. ve İZDER  İzmir Deri Dõş Ticaret
A.Ş.

Söz konusu kuruluşlardan ilk ikisi yarõ kamu/yarõ özel statülü kuruluşlardõr. Deri
Konfeksiyoncularõ Derneği ise gönüllü bir organizasyondur. Deri Sanayicileri Dõş Ticaret A.Ş ve
İzmir Deri Dõş Ticaret A.Ş: ise sektörel dõş ticaret prosedürüne göre kuruluşu tamamlanmõş bir tüzel
kişiliklerdir.

Aşağõdaki tabloda sektörü temsil eden bu kuruluşlarõn isim ve adresleri ile deri konfeksiyon ile
iştigal eden üye firma sayõlarõ yer almaktadõr.

Tablo:1- Deri Konfeksiyon Sektörünü Temsil Eden Kuruluşlar
Kuruluş Adõ Adresi Üye Firma Sayõsõ
İstanbul Deri ve Deri
Mamulleri İhracatçõlarõ Birliği

Altan Erbulak Sokak Maya Han
No:10/1
GAYRETTEPE/İSTANBUL
Tel:0212-274 30 30
Faks: 0212-274 30 40

930

Ege Deri ve Deri Mamulleri
İhracatçõlarõ Birliği

1375. Sokak No:25 Kat:3
ALSANCAK/İZMİR
Tel:0232-463 69 50
Faks:0232-463 30 41

132

Türkiye Deri
Konfeksiyoncularõ Derneği

58. Bulvar Caddesi 48/1 Sokak
No:15 Emek İşhanõ Kat:3
ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
Tel:0212-665 27 47
Faks:212-546 77 53

800
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DSD Deri Sanayicileri Dõş
Ticaret A.Ş.

Güneşli Basõn Ekspres Yolu Onura
İş Merkezi K:702-703
İKİTELLİ/İSTANBUL
Tel:0212-696 97 66
Faks:0212-696 97 66

123

İZDER İzmir Deri Dõş Ticaret
A.Ş.

1370 Sokak No: 43 Kat:8 Yalay
İşmerkezi MONTRÖ-İZMİR
Tel:0232-425 46 88

22

Diğer taraftan, Deri Konfeksiyon Sektörü�nü temsil eden bu kuruluşlardan birine üye olan
firmalar diğerlerine de üye olabilmektedir. Bu nedenle üye firma sayõlarõnõn toplamõ sektörde iştigal
eden firma sayõsõnõ vermemektedir. Deri konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermekle beraber
yukarõda belirtilen kuruluşlara üye olmayan firma sayõsõ en az bu kuruluşlara üye olan firma sayõsõ
kadardõr.

2.1.2.  Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ:
Rusya pazarõndan ülkemize yönelen talep çerçevesinde  deri konfeksiyon sektörünün  üretim

kapasitesinde 1994 yõlõndan itibaren önemli oranda genişleme yaşanmõştõr.

Türk deri konfeksiyon sektörünün 1997 yõlõ itibarõyla Türkiye genelinde 3.000 işyeri ve 75.000
istihdam kapasitesiyle üretim potansiyeli yõllõk 50 milyon adet civarõndadõr. Sözkonusu 3.000 işyerinin
üçte ikisinin 100 kişiden az istihdamõ olan küçük firmalardan oluşmasõ nedeniyle üretim potansiyeli
konusunda kesin verilere ulaşmak mümkün olmamaktadõr.

Gözleme dayalõ bilgiler çerçevesinde tahmini kapasite ve kapasite kullanõmõ bilgileri Tablo 2�de
yeralmaktadõr.

Tablo�dan da görüldüğü üzere 1994 yõlõndan itibaren Rusya�dan ve diğer Doğu Bloku ülkelerinden
kaynaklanan talep artõşõ nedeniyle Deri konfeksiyon sektörünün üretim kapasitesinde de 1995-1998 yõllarõ
arasõnda önemli artõşlar olmuştur ve kapasite kullanõm oranlarõ yüzde 80�lerin üzerinde seyretmiştir.

Tablo: 2- Deri Konfeksiyon Sektörü'nde Kapasite ve Kullanõmõ             Birim: 1000 Adet
   Yõllõk Artõşlar %

1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
Kapasite 40.000 45.000 50.000 50.000 12.5 11.1 0.0
K.K.O % %80 %85 %85 %35

2.1.3 Üretim:
a) Üretim Yöntemi-Teknoloji:
Deri konfeksiyon sektörü hemen bütün üretim aşamalarõnda el emeğinin yoğun olarak kullanõldõğõ

bir sektördür. Deri konfeksiyon teknolojisinde de makina olarak konfeksiyon sektörüyle benzer
makinalar kullanõlmaktadõr. Örneğin dikiş makinalarõ, ütü makinalarõ ve benzerleri gibi. Ancak normal
konfeksiyon sektörüyle kullanõlan hammadde (deri) farkõndan dolayõ dikiş makinalarõnõn ve diğer
konfeksiyon araçlarõnõn özelliklerinde farklõlõklar bulunmaktadõr.

Ayrõca deri konfeksiyonun ana hammaddesini oluşturan deri standart ve herzaman ihtiyaçlara
uygun olarak hazõr bulunmadõğõndan, hammaddenin talepler doğrultusunda hazõrlanmasõ da deri
konfeksiyonda önemli bir üretim aşamasõ olmaktadõr.
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Emek yoğun bir sektör olmakla beraber deri konfeksiyon sektöründe üretimde kullanõlan
teçhizatõn yeniliği ve kalitesi ürünün kalitesini ve genel olarak verimliliği etkilediğinden, Türk deri
konfeksiyon sektörü üretim teknolojisinde meydana gelen değişiklikleri yakõndan takip etmektedir.

Türk deri konfeksiyon sektöründe kullanõlan teknoloji rakip ülkelerin birçoğuna göre ileri
durumdadõr. Önemli deri konfeksiyon ülkelerinden Çin, Hindistan ve Pakistan bu anlamda
Türkiye�nin oldukça gerisinde yer almaktadõr. Öte yandan Dünya�nõn en önemli deri konfeksiyon
üretici İtalya, teknoloji, moda ve katma değer açõsõndan Türk deri sektörünün kendine hedef edindiği
ülkelerdendir.

Diğer taraftan, Deri konfeksiyon sektörünün teknolojik düzeyinin tespit edilmesine yönelik bir
envanter çalõşmasõ olmadõğõndan bunu sayõsal olarak sunmanõn olanağõ bulunmamaktadõr.

Ayrõca, deri konfeksiyonda kullanõlan makinalarõn deri dõşõ konfeksiyon makinalarõyla istatistiki
olarak aynõ pozisyonlarda sõnõflandõrõlmasõ ithalat eğilimlerine bağlõ bir incelemede zorluk
yaratmaktadõr.

Bu nedenle, sektörün teknolojik düzeyi konusunda somut verilerden yola çõkarak bir saptamada
bulunma olanağõ yoktur.

Deri konfeksiyon üretiminde kullanõlan girdilerin başõnda �deri� hammaddesi gelmektedir. Ham
postlardan giysilik deri üretimine kadar birçok işlem safhasõndan geçerek deri konfeksiyoncusunun
kullanõmõna sunulan deri,  toplam girdilerin içinde yüzde 64�lük payõyla en fazla paya sahiptir

Türkiye�de deri hammadedesinin, deri konfeksiyon sanayinin ihtiyaçlarõna ve kalite koşullarõna
herzaman elverişli olmadõğõndan sanayii yüzde 70 oranõnda ithalata bağõmlõ durumdadõr. Ancak, son
yõllarda deri işleme sektöründe meydana gelen olumlu gelişmeler bitmiş deride sektörün ithalata daha
az bağõmlõ hale gelmesine yolaçmakla birlikte ham derilerde yüzde 70�ler civarõnda ithalata bağõmlõlõk
oranõ devam etmektedir.Emek yoğun bir sektör olan deri konfeksiyonda diğer önemli üretim girdisi
işçiliktir. İşçiliğin toplam girdiler içindeki payõ ise yüzde 14,7�dir. Diğer ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda,
Çin, Hindistan ve Pakistan�õn deri konfeksiyon üretiminde Türkiye ile kõyaslanamayacak kadar düşük
ücret düzeyleri sözkonusudur. Ayrõca, bu ülkelerde çok büyük oranda Devlet sübvansiyonlarõ
uygulanmaktadõr.

Astar ve diğer yardõmcõ giysi aksesuarlarõ (fermuar, tela, düğme, çõt çõt vb.) .deri konfeksiyon
üretiminde kullanõlan girdiler arasõnda önem bakõmõndan üçüncü sõradadõr ve üretim girdileri
toplamõndaki payõ yüzde 11,2 oranõndadõr. Astar ve giysi aksesuarlarõnda yerli kullanõmõ daha
yüksektir. Ancak son yõllarda kalite konusundaki problemler ve maliyet üstünlüğü nedeniyle Uzak
Doğu menşeli yardõmcõ madde kullanõmõnda artõş eğilimi başlamõştõr.

Deri konfeksiyon üretiminde kullanõlan girdiler ve toplam girdiler içindeki payõ ile yerli/ithal oranlarõ
aşağõdaki tabloda yer almaktadõr.

Tablo:3-Bir Adet Deri Mont Üretiminde Kullanõlan Girdiler
Birim: 1998 Fiyatlarõyla, Milyon TL

Girdiler Yerli İthal
Deri 3,777 8,81
Astar 0,63 0,27
Diğer Aksesuarlar 0,91 0,39
İşçilik 2,88 0
Enerji 0,656 0
Diğer Giderler 1,35 0
TOPLAM 10,203 9,47
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b) Ürün Standartlarõ:
AB ile gümrük birliği ilişkileri  ve Dünya Ticaret Örgütü Üyesi bir ülke olarak Türkiye, tüm diğer

dõş ticaret sektörlerinde olduğu gibi deri konfeksiyon sektöründe de uluslararasõ standartlara uygun
üretim yapmaktadõr.

Halihazõrda Türk deri konfeksiyon sektörünün yüzde 90�õ çevresel standartlara ve insan sağlõğõna
uygun koşullarda üretilmektedir. Bu oran birçok Avrupa ülkesi ile karşõlaştõrõldõğõnda bile yüksek bir
orandõr.

Bunun dõşõnda sektörün genel olarak küçük ölçekli firmalardan (100 veya 100 kişiden az
istihdam) oluşmasõ, ISO-9000 ve ISO 14000 gibi sistem standartlarõnõn adapte edilmesinde maliyet
açõsõndan sorunlarla  karşõlaşõlmasõna yolaçmaktadõr.

Bunun için, hem çevresel ve insana etkileri bakõmõndan hassasiyetle izlenen deri sektörü ve buna
bağlõ olarak deri konfeksiyon sektörünün, uluslarasõ standartlara uyumunun tam sağlanmasõ için
maliyetler yönünden desteklenmesi ve bu konuda firmalara eğitim seminerleri düzenlenmesi
gerekmektedir.

c) Üretim Miktarõ ve Değeri:
Yaklaşõk miktar bazõnda 50 milyon adet, değer bazõnda 1998 yõlõ fiyatlarõyla 983 trilyon TL�lik

üretim kapasitesiyle Türk deri konfeksiyon sektörü önemli bir üretim hacmine sahiptir.

Türk deri konfeksiyon sektörünün üretimi Rusya ve diğer Doğu Bloku ülkelerinden gelen talebe
bağlõ olarak 1990�lõ yõllarõn ikinci yarõsõnda  önemli oranda artõş göstermiştir. Bu nedenle 1994-1997
yõllarõ deri konfeksiyon sektörü için üretim genişlemesi dönemidir.

Aşağõdaki tablolardan da görüldüğü üzere miktar bazõnda 32 milyon adet düzeyinde, değer
bazõnda ise cari fiyatlarla 110,3 trilyon TL, 1998 sabit fiyatlarõ ile 629,4 trilyon TL düzeyinde üretim
hacmi sözkonusuylen Rusya ve diğer Doğu Bloku ülkelerinde ortaya çõkan pazar olanaklarõnõn üretime
artõş yönünde baskõ yapmasõyla  miktar bazõnda 1996 yõlõnda yüzde 19,53 oranõnda 1997 yõlõnda ise
yüzde 11,11 artõş sağlanarak 1997 yõlõnda  42 milyon 500 bin adetlik üretim düzeyine ulaşõlmõştõr.

Aynõ dönemde değer bazõnda da benzer bir artõş eğilimi vardõr. 1995 yõlõnda cari fyatlarla 110,3
trilyon TL�lik üretim düzeyi 1996 yõlõnda yüzde 112,8 düzeyinde, 1997 yõlõnda ise yüzde 107,8
oranõnda artarak 1997 yõlõnda 487,3 trilyon TL�lik üretim gerçekleştirilmiştir.

1998 sabit fiyatlarõyla bir değerlendirme yapmak gerekirse, 1995 yõlõnda 629,4 trilyon TL olan
üretim değer 1996 yõlõnda yüzde 19,5 ve 1997 yõlõnda yüzde 11,1�lik artõşla 835,9 trilyon TL�ye
yükselmiştir.

Bununla beraber 1998 yõlõnõn Ağustos ayõnda Türk deri konfeksiyon sektörünün en büyük pazarõ
durumundaki Rusya�da patlak veren ekonomik kriz sonrasõ, yaşanan talep durgunluğu, hatta başka bir
şekilde ifade etmek gerekirse talebin sõfõrlanmasõ  üretim potansiyelinin atõl kalmasõna, kapasite
kullanõm oranlarõnõn yüzde 30-40�lar civarõna düşmesine, dolayõsõyla önemli üretim kayõplarõ
yaşanmasõna neden olmuştur. Aşağõdaki tabloda, 1998 yõlõnda bu krizin izlerini görmek mümkündür.

Tablo:4- Deri Konfeksiyon Sektörü Üretimi
Birim: 1000 Adet:

Yõllõk Artõş %
1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Üretim 32.000 38.250 42.500 17.500 19.53 11.11 -58.8
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Tablo:5- Deri Konfeksiyon Sektörü Üretimi
Birim: Cari Fiyatlarla Milyar TL

Yõllõk Artõş %
1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Üretim 110.285 234.652 487.630 344.181 112.8 107.8 -29.4

Tablo:6- Deri Konfeksiyon Sektörü Üretimi
Birim: 1998 Sabit Fiyatlarõyla MilyarTL

Yõllõk Artõş %
1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Üretim 629.359   752.281 835.868 344.1801 19.5 11.1 -58.8

Tablolarda da görüldüğü üzere 1997 yõlõnda miktar bazõnda 42 milyon 500 bin adet olan deri
konfeksiyon üretimi 1998 yõlõnda Rusya krizinin etkisiyle  yüzde 58,8 oaranõnda düşerek üretim
seviyesi 17 milyon 500 bin adete gerilemiştir.

Değer bazõnda, 1997 yõlõnda cari fiyatlarla 487,6 trilyon TL olan üretim düzeyi 1998 yõlõna
gelindiğinde yüzde 29,4 oranõnda gerileyerek 344,2 trilyon TL�ye düşmüştür.

1998 fiyatlarõyla, 1997 yõlõnda  835,9 trilyon TL olan üretim değeri 1998 yõlõnda yüzde 58,8
oranõnda azalarak 344,2 trilyon TL�ye düşmüştür.

d) Maliyetler:

Tablo:7- Bir Adet Deri Mont Üretiminde Kullanõlan Girdi Maliyetleri
Maliyet Değeri (Cari Fiyatlarla, Milyon  TL)

Girdiler 1995 1996 1997 1998 Toplamda Payõ %
SINAİ 3,465 6,159 11,513 19,673
Hammadde+ Yrd. Madde 2,596 4,621 8,643 14,787 75,2
İşçilik 0,459 0,818 1,530 2,88 14,6
Enerji 0,01 0,02 0,04 0,656 3,3
Kira+Diğer 0,4 0,7 1,3 1,35 6,9
TİCARİ
Finansman
TOPLAM 3,465 6,159 11,513 19,673

Yukarõdaki tabloda deri konfeksiyon üretiminde maliyet kalemleri ve toplam maliyetler içindeki
paylarõ görülmektedir. Sõnai ve ticari maliyetler ayrõmõnda ticari maliyetlerin karşõlõğõ boş
bõrakõlmõştõr. Bunun nedeni, ülkemizin ekonomik koşullarõnõn içinde bulunduğu hõzlõ değişim bu
konuda standart bir maliyet çõkarõlmasõna izin vermemektedir. Zaten deri konfeksiyon sektörünün de
aralarõnda bulunduğu reel kesimin en büyük sorunu ekonomik koşullarda ve uygulamalardaki
istikrarsõzlõktõr. Sürekli değişen koşullar ticari maliyetlerin belirlenememesini dolayõsõyla sektörlerin
önünü görememesine yol açmaktadõr.
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Bu nedenle tabloda yalnõzca sõnai maliyetlerin ayrõntõsõ verilebilmiştir. Sõnai maliyet kalemleri
içinde en büyük pay yüzde 75,2 ile hammaddeye (deri) ve yardõmcõ maddeler (astar ve düğme, tela,
fermuar gibi diğer aksesuarlar) ayrõlmõştõr.

İkinci önemli maliyet kalemi ise, deri konfeksiyonun emek yoğun özelliği nedeniyle işçilik
maliyetleridir. İşçilik maliyetinin toplamda payõ yüzde 14,6�dõr. Buradan da görüldüğü üzere deri
konfeksiyonda hammadde ve yardõmcõ maddeler toplam maliyetlerin  dörtte üçünü oluştururken,
hammadde/yardõmcõ maddeler ve işçilik toplamõ yüzde 89,8 gibi oranla maliyetlerin çok büyük bir
bölümünü teşkil etmektedir.

Maliyetlerin yõllar bazõndaki değişimi ise dolardaki değişimlere paralel olarak bir değişim seyri
izlemiştir. Örneğin standart bir deri konfeksiyon ürünü olan mont üretiminde cari fiyatlarla 1995
yõlõnda 2,596 milyon lira değerinde hammadde ve deri kullanõmõ sözkonusuyken 1996 yõlõnda yüzde
78�lik bir maliyet artõşõyla 4,621 milyon lira, 1997 yõlõnda yüzde 87�lik artõşla 8,643 milyon lira, 1998
yõlõnda ise yüzde 71�lik bir artõşla 14,787 milyon lira değerinde hammadde ve yardõmcõ madde
sözkonusudur.

Diğer maliyet kalemlerinde de benzer eğilim vardõr.

2.1.4. Dõş Ticaret Durumu:
a)İthalat:
(1) Ürün İthalatõ:
Güçlü bir deri konfeksiyon sektörüne sahip olan Türkiye�de deri konfeksiyon ithalatõnõn hacmi

büyük değildir. 1998 yõlõ itibarõyla 12,2 milyon dolar�lõk deri konfeksiyon ithalatõ gerçekleştirilmiştir.

Bununla beraber deri konfeksiyon ithalatõnõn hacminin büyük olmamasõna rağmen 1995 yõlõndan
başlamak üzere 1998 yõlõna kadar deri konfeksiyon ithalatõnda büyük oranlõ artõşlar  olmuştur.

1995 yõlõnda 619, 9 bin dolar düzeyinde olan deri konfeksiyon ithalatõ 1996 yõlõnda yüzde 1291
oranõnda artarak 8,6 milyon dolar düzeyine, 1997 yõlõnda yüzde 8,7�lik artõşla 9.4 milyon dolar
düzeyine, 1998 yõlõnda ise yüzde 30,5�lik bir artõşla 12.2 milyon dolar düzeyine yükselmiştir.

Yõllar bazõnda miktar ve değer olarak deri konfeksiyon ithalatõnõ gösterir tablolar aşağõda yer
almaktadõr.

TABLO:8- YILLAR BAZINDA DERİ KONFEKSİYON İTHALATI (1995-1998)
BİRİM:KG

YILLIK İTHALAT YILLIK ARTIŞLAR %
1995 1996 1997 1998 1999(10 AY) 1996 1997 1998
15.845 167.867 179.340 291.903 154.919 959,4 6,8 62,8

Kaynak:DTM

TABLO:9- YILLAR BAZINDA DERİ KONFEKSİYON İTHALATI (1995-1999)
BİRİM: $

YILLIK İTHALAT YILLIK ARTIŞLAR %
1995 1996 1997 1998 1999(10 AY) 1996 1997 1998

619.857 8.621.688 9.368.062 12.229.306 5.162.278 1290,9 8,7 30,5
Kaynak:DTM
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Deri konfeksiyon ithalatõnõn hacim olarak küçüklüğüne rağmen oransal olarak hõzlõ bir artõş
içinde olmasõ, 1996 yõlõnda AB ile geçilen gümrük birliği ile birlikte, ithalat koruma oranlarõnõn AB�ne
adapte edilerek önemli oranda bir pazar açõlõmõ sağlanmasõndan kaynaklanmaktadõr:

Gümrük birliğiyle birlikte, AB�ne karşõ 1995 yõlõ itibarõyla yüzde 3,3 gümrük vergisi + CIF
bedelinin yüzde 12�si oranõnda Toplu Konut Fonu olarak yaklaşõk yüzde 15 koruma uygulanõrken
1.1.1996�dan itibaren  koruma sõfõrlanmõştõr.

Aynõ şekilde, üçüncü ülkelere karşõ AB�nin OGT haddi adapte edilmek suretiyle, 1995 yõlõnda
öncesi yüzde 22 oranõnda koruma uygulanõrken gümrük birliği sonrasõnda koruma yüzde 5,8�e
düşürülmüştür.Pazar açõlmasõyla birlikte tahmin edildiği üzere deri konfeksiyon ürünleri ithalatõnda bir
patlama yaşanmõştõr.

Gümrük birliğinin gerçekleştirildiği 1996 yõlõnda deri konfeksiyon ithalatõ bir yõl öncesine göre,
AB ülkelerinden yüzde 858,3 oranõnda artarken AB dõşõ üçüncü ülkelerden yapõlan deri konfeksiyon
ithalatõ yüzde 2033,9 gibi olağanüstü oranda bir artõş göstermiştir.

TABLO:10-YILLAR BAZINDA DERİ KONFEKSİYON İTHALATI  (1995-1998)
1995 1996 1997 1998

ÜLKELER DEĞER
($)

DEĞER
($)

95/96
Değişim%

DEĞER
($)

96/97
Değişim%

DEĞER ($) 98/97
Değişim%

Hindistan 0 2.755.491 2.467.347 -10,5 3.334.566 35,1
Çin 0 359.050 1.301.319 262,4 1.642.071 26,2
Almanya 44.881 2.432.932 5320,9 1.134.473 -53,4 1.158.976 2,2
Pakistan 0 285.757 206.193 -27,8 785.914 281,2
İtalya 213.260 635.425 198,0 620.466 -%2,4 691.597 11,5
İspanya 0 39.536 108.955 175,6 531.374 387,7
Fransa 103.862 200.403 93,0 148.232 -26,0 470.197 217,2
AB 391.758 3.754.294 858,3 2.250.712 -40,0 3.463.863 53,9
AB DIŞI 228.099 4.867.394 2033,9 7.117.350 46,2 8.765.443 23,2
TOPLAM 619.857 8.621.688 1290,9 9.368.062 8,7 12.229.306 30,5
Kaynak:DTM

Tablodan da görüldüğü üzere, gümrük birliği sonrasõ deri konfeksiyon ithalat eğilimlerine göre
bir değerlendirme yapõldõğõnda, Türkiye�nin pazar açõlmasõndan AB ülkelerinden ziyade AB dõşõ
ülkelerin yararlandõğõ ortaya çõkmaktadõr

Ülkeler bazõnda bir değerlendirme yapmak gerekirse AB dõşõ ülkelerden Hindistan, Çin ve
Pakistan, AB ülkelerinden ise Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa gümrük birliği sonrasõ Türkiye�de
gerçekleştirilen pazar açõlõmõndan en fazla yararlanan ülkeler olmuşlardõr.

(2) Hammadde İthalatõ:
Deri konfeksiyon sektörü, ana hammaddesi olarak kullandõğõ ham derinin yaklaşõk yüzde 70�ini

ithalat yoluyla karşõlamaktadõr.

Bununla beraber son yõllarda deri işleme sanayimizde meydana gelen gelişmeler ve kapasite
artõrõcõ yeni yatõrõmlar sonucu, işlenmiş deri ithalatõnda düşme meydana gelmiştir. Ayrõca, 1996
yõlõnda üst seviyesine ulaşan bavul ihracatõnõn bu yõldan itibaren düşme trendine girmesi hammadde
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ihtiyacõnõn da düşmesine neden olduğundan aşağõdaki tabloda hammadde (ham ve işlenmiş deri)
ithalatõnda 1996 yõlõndan itibaren düşme eğilimi görülmektedir.

TABLO: 11- HAMMADDE (DERİ)  İTHALATI (1995-1998)
Yõllõk İthalat Yõllõk Artõş %

1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
MİKTAR(KG) 184.593.788 73.189.538 71.699.172 45.250.494 -60,4 -2,0 -36,9
DEĞER($) 658.415.647 902.146.927 784.869.273 513.611.577 37,0 -13,0 -34,6
Kaynak:DTM

Sözkonusu, tablodan da görüldüğü üzere, 1995 yõlõnda miktar bazõnda 184.593.788 kg, değer
bazõnda 658.415.647 dolar düzeyinde hammadde ithalatõ sözkonusuyken 1996 yõlõnda miktar bazõnda
yüzde 60,4�lük bir azalma, değer bazõnda ise yüzde 37 oranõnda bir ithalat artõşõ sözkonusu olmuştur.
1997 ve 1998 yõllarõnda ise hem miktar bazõnda hem de değer bazõnda ithalat düşmüştür.

b)İhracat:
Deri konfeksiyon sektörü, 1998 yõlõ verilerine göre toplam 270,3 milyon dolarlõk resmi ihracatõ ile

ayakkabõ dahil tüm deri ürünleri ihracatõ içinde yüzde 41�lik bir paya sahiptir. Bununla beraber, deri
konfeksiyon sektörünün ihracat performansõnõn ağõrlõklõ bir bölümünü �bavul ihracatõ� şeklinde
yapõlan ihracat teşkil etmektedir.

Yapõlan tahminler çerçevesinde Türkiye�nin yaklaşõk 10 milyar dolar düzeyindeki bavul
ihracatõnõn 3 milyar dolarõ deri sektörünce gerçekleştirilmektedir ve bu 3,5 milyar dolarõn 2,5 milyar
dolarõ da tek başõna deri konfeksiyon sektörüne aittir. Resmi ihracat rakamlarõ esas alõndõğõnda, deri
konfeksiyon ihracatõnda, 1995-1998 yõllarõ arasõnda yaşanan hõzlõ gelişmenin yansõmasõ pek
görülmemektedir. Hatta tam tersine 1995 yõlõndan başlamak üzere, 1998 yõlõna kadar olan dönemde
deri konfeksiyon ihracatõnda negatif bir eğilimin mevcut olduğu görülmektedir.

Aşağõdaki tablolarda miktar ve değer bazõnda 1995-1998 yõllarõ arasõnda deri konfeksiyon
ihracatõnõn seyri yer almaktadõr. Tablolardan da görüldüğü üzere deri konfeksiyon ihracatõ 1995-1998
yõllarõ arasõnda değer bazõnda sürekli bir düşüş eğilimi içindedir. 1995 yõlõnda 386,4 milyon dolar
düzeyinde olan deri konfeksiyon ihracatõ 1996 yõlõnda yüzde 27,3 oranõnda azalarak 280,8 milyon
dolara düşmüş, yine 1997 yõlõnda yüzde 7�lik bir düşüşle 261 milyon düzeyine gerilemiştir. 1998
yõlõnda ise yüzde 3,5 gibi küçük oranlõ bir artõşla, ihracat  270,3 milyon dolara yükselmiştir. Miktar
bazõndaki eğilimde ise 1997 yõlõnda yaşanan yüzde 133,6�lõk ihracat artõşõ dõşõnda 1996 yõlõnda yüzde
27,4�lük, 1998 yõlõnda ise yüzde 22.7�lik bir azalma söz konusudur.

TABLO:12- YILLAR BAZINDA DERİ KONFEKSİYON İHRACATI (1995-1999)
BİRİM: KG

YILLIK İHRACAT YILLIK ARTIŞLAR %
1995 1996 1997 1998 1999(10 AY) 1996 1997 1998

5.330.858 3.871.724 9.045.040 6.991.918 2.985.003 -27,4 133,6 -22,7
 Kaynak:DTM
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TABLO:13- YILLAR BAZINDA DERİ KONFEKSİYON İHRACATI (1995-1999)
BİRİM: $

YILLIK İHRACAT YILLIK ARTIŞ %
1995 1996 1997 1998 1999(10 AY) 1996 1997 1998

386.434.044 280.805.088 261.075.352 270.300.469 177.381.259 -27,3 -7,0 3,5
Kaynak:DTM

1995-1998 yõllarõ arasõnda Rusya ve diğer Doğu Bloku ülkelerinde ortaya çõkan yeni pazar
olanaklarõ çerçevesinde sektörün ciddi bir genişleme dönemine adõm atmasõndan bahsedilirken resmi
ihracat rakamlarõnda böylesi bir düşüş eğilimi çelişki oluşturuyor gibi gözükmektedir. Ancak şunu
unutmamak gerekir ki 1994 yõlõndan başlamak üzere sektörün bavul ihracatõ yoluyla Rusya ve diğer
Doğu Bloku pazarlarõna yönelmesiyle deri konfeksiyon ihracatõ da resmi ihracattan ziyade bavul
ihracatõ şeklinde yapõlan yurtdõşõ satõşlara kaydõğõndan normalde sektörün ihracat performansõ
genişlerken normal kayõtlarda bir düşüş eğilimi görülmektedir. Nitekim, 1998 yõlõna gelindiğinde,
1998 yõlõ Ağustos ayõnda Rusya�da yaşanan ekonomik kriz sonrasõ deri sektörünün bu ülkeye
satõşlarõnõn tamamen durmasõ ve dolayõsõyla sektörün ciddi bir ihracat kaybõyla karşõlaşmõş olmasõna
rağmen 1998 yõlõ kayõtlõ ihracat rakamlarõnda bir önceki yõla göre küçük de olsa bir artõş
görülmektedir. Bu da sözkonusu yõlda kriz dolayõsõyla bavul ihracatõna yönelemeyen deri
konfeksiyonun alternatif pazarlara resmi ihracat kanalõyla yönelmesinden kaynaklanmaktadõr.

Ülkeler bazõnda deri konfeksiyon ihracatõnõn yapõsõna bakõldõğõnda resmi ihracat verilerine göre
1998 yõlõ deri konfeksiyon ihracatõnõn yüzde 43�ünün Almanya�ya, yüzde 10.3�nün Fransa�ya, yüzde
10,2�sinin Rusya�ya ve yüzde 7�sinin İsviçre�ye yöneldiği görülmektedir. Bu 4 ülke deri konfeksiyon
ihracatõnõn yüzde 70�nin yapõldõğõ ülkelerdir. Özellikle Almanya�nõn yüzde 43 gibi neredeyse ihracatõn
yarõsõna yakõn bir bölümünü almasõ deri konfeksiyon ihracatõnõn tek pazar yoğunluklu olarak
çalõştõğõnõ göstermektedir.

Aşağõdaki tabloda deri konfeksiyon ihracatõnõn gerçekleştirildiği başlõca ülkeler ve toplamdaki
paylarõ yeralmaktadõr.

TABLO:14- DERİ KONFEKSİYON İHRACATINDA
BAŞLICA ÜLKELER(1998)
ÜLKELER İHRACAT ($) PAY %
Almanya      117.114.189 43,3
Fransa        27.892.989 10,3
Rusya        27.572.367 10,2
İsviçre        18.791.005  7,0
Avusturya        12.026.741  4,4
ABD        10.666.585  3,9
İngiltere        10.562.254  3,9
Kaynak:DTM

Diğer taraftan, sektör ihracatõnõn 7-8 katõ olan (2,5 milyar dolar) bavul ihracatõnõn tamamõna
yakõnõ Rusya�ya ve diğer Bağõmsõz Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelmiştir. Diğer bir ifade
ile, deri konfeksiyon ihracatõ resmi ihracatta Almanya ve bavul ihracatõnda Rusya olmak üzere iki
pazar yoğunluklu olarak yapõlmaktadõr.
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Bununla beraber, özellikle Rusya�da 1998 yõlõnda yaşanan ekonomik kriz sonrasõnda sektörde
pazar yapõsõnõn değiştirilmesi ve alternatif pazarlara yönelinmesi için çalõşmalar başlatõlmõş
bulunmaktadõr.

Bunun için kendi gayretleriyle büyük bir tanõtõm seferberliğine başlayan sektör  başta Avrupa
Birliği ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada ve soğuk iklim özelliklerinin yaygõn olduğu İskandinav
ülkelerini kendine hedef pazarlar olarak seçmiş bulunmaktadõr ve bu ülkelerde tanõtõm amaçlõ fuar
etkinlikleri için çalõşmalarõnõ başlatmõş bulunmaktadõr.

2.1.5. Fiyatlar:
Deri konfeksiyon üretiminin ancak yüzde 15�i yurtiçi tüketime sunulmaktadõr. Üretimin yüzde

85�i ihracata yönelmiş bulunmaktadõr. Bu nedenle yurtiçi fiyatlarõn seyri deri konfeksiyon sektörünün
genel durumunda oransal olarak fazla etkili değildir.

Deri konfeksiyon sektörünün yurtiçi fiyatlarõnõn seyri ABD dolarõndaki değişimlere paralellik
arzetmektedir.

Aşağõdaki tabloda yurtiçi fiyatlarõn cari fiyatlarla seyri yer almaktadõr. Bununla beraber
sözkonusu tabloda yer alan deri konfeksiyonun hem tür hem de kalite bakõmõndan tamamõyla ortalama
bir üründen yola çõkõlarak hesaplanmõş ürünün fiyatõndaki değişimleri içermektedir. Örneğin, deri
konfeksiyon kaliteli ve hammaddenin yoğun kullanõldõğõ kaban veya palto olabildiği gibi daha düşük
kaliteli bir yelek veya etek de olabilmektedir.

Tablo:15- Deri Konfeksiyonda Ortalama Yurtiçi Fiyatlar
Birim: Cari Fiyatlarla, Milyon TL

Yõllõk Artõşlar %
1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
4,84 8,61 16,11 27,613 77,9 87,11 71,4

Bu açõklama çerçevesinde, yukarõdaki tabloda da görüldüğü üzere ortalama bir deri konfeksiyon
ürününün yurtiçi fiyatõ 1998 yõlõ cari fiyatlarõyla 27 milyon 613 bin TL olup 1995-1998 yõllarõ arasõnda
sõrasõyla yüzde 77,9, yüzde 87,11, yüzde 71,4 oranlarõnda değişim östermiştir. Bu fiyatlar cari olarak
TL bazõnda olduğu için, değişim oranlarõ yüksektir. Ancak dolar bazõnda düşünüldüğünde, ki
yurtiçinde de genellikle pazarlama dolar üzerinden yapõlmaktadõr, fiyatlarda kalite ve tür değişmedikçe
büyük oranlõ fiyat değişimleri olmamaktadõr. ABD dolarõ bazõnda ortalama bir deri konfeksiyon
ürününün fiyatõ 105-120 dolar düzeyindedir..

Bir deri konfeksiyon ürününün  KDV hariç fabrika çõkõş fiyatõ 75 dolardõr. Bunu 1998 fiyatlarõyla
TL olarak ifade etmek gerekirse 19 milyon  667 bin TL�dir. Bir malõn KDV dahil fabrika çõkõş fiyatõ
1998 yõlõ fiyatlarõyla 23 milyon 11 bin TL�dir.

Deri konfeksiyon ürünlerinin satõşõnda toptancõ veya aracõ pek kullanõlmamaktadõr. Bu nedenle
aşağõdaki tabloda toptancõ fiyatõ satõrõ boş bõrakõlmõştõr.

Aynõ tabloda tüketici fiyatõ, KDV dahil malõn fabrika çõkõş fiyatõna yüzde 20 kar oranõ eklenerek
bulunmuştur. Buna göre bir malõn tüketici fiyatõ 1998 yõlõ fiyatlarõyla 27 milyon 613 bin TL olarak
hesaplanmõştõr. Bununla beraber, enflasyon ve ekonomik uygulamalarõn sürekli değiştiği ülkemizde
kar marjlarõnõn çok büyük değişkenlik gösterdiğini dikkate almak gerekmektedir.
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Tablo: 16- Deri Konfeksiyonda Ortalama Fiyatlar
Birim: 1998 Cari Fiyatlarõ Milyon TL
Üretici Fiyatlarõ (Malõn Fabrika Çõkõş Fiyatõ (KDV Dahil))             23,011
Toptan Fiyatlarõ (Toptancõnõn satõş fiyatõ KDV Dahil)
Tüketici Fiyatlarõ (Tüketicinin Ödediği Fiyat KDV Dahil) 27,613

2.1.6. İstihdam:
Deri konfeksiyon sektöründe istihdam düzeyi, kayõtlõ istihdamõn çok üzerindedir. Emek yoğun bir

sektör olan deri konfeksiyon sektöründe bir envanter çalõşmasõ olmamakla beraber 75.000 kişinin
istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Deri konfeksiyon sektöründeki istihdamõn yüzde 80�i orata
düzeyde teknik elemandan, yüzde 15'i yüksek düzeyde teknik ve idari elemandan, yüzde 5�i ise
kalifiye işçiden oluşmaktadõr.

Aşağõdaki tabloda yõllar bazõnda deri konfeksiyon sektörü istihdamõnõn dağõlõmõ ve düzey
dağõlõmõ yeralmaktadõr.

Tablo:17- Deri Konfeksiyon Sektörü'nde İstihdam Durumu
Birim: Kişi

Yõllar Yõllõk Artõşlar %
İşgücü 1995 1996 1997 1998 1996 1997 1998
YÜKSEK 8.048 10.000 11.250 4.635 24,3 12,5 -58,8
Teknik 4.024 5.000 5.625 2.317 24,3 12,5 -58,8
İdari 4.024 5.000 5.625 2.317 24,3 12,5 -58,8
ORTA 42.838 53.334 60.000 24.720 24,5 12,5 -58,8
Teknik 42.838 53.334 60.000 24.720 24,5 12,5 -58,8
İdari 0 0 0 0
İŞÇİ 2.682 3.333 3.750 1.545 24,3 12,5 -58.8
Düz 0 0 0 0
Kalifiye 2.682 3.333 3.750 1.545 24,3 12,5 -58.8

TOPLAM 53.648 66.668 75.000 30.900 19.53 11.11 -58.8
Yõllar bazõnda istihdam eğilimine bakõldõğõnda ise, üretim düzeyindeki gelişmelere bağlõ olarak

1995-1997 yõllarõ arasõnda sõrasõyla yüzde 19,53 ve yüzde 11,11  oranlarõnda artõş sözkonusyken 1998
yõlõna gelindiğinde Rusya krizine bağlõ olarak yaşanan üretim daralmasõndan istihdam da payõnõ almõş
ve istihdam seviyesi yüzde 58,8 ile yarõdan fazla azalarak, 30.900 kişi düzeyine düşmüştür.

2.1.7. Sektörün Rekabet Gücü:
Türk deri konfeksiyon sektörünün uluslararasõ pazarlarda iki önemli rekabet avantajõ

bulunmaktadõr. Bunlardan ilki coğrafi konumudur. Türkiye, ticaretin altyapõsõ olarak
nitelendirilebilecek coğrafi  konumu itibarõyla şanslõ bir konumda yer almaktadõr. Dünyanõn en
dinamik ve potansiyel olarak gelişmeye elverişli olan başta Rusya olmak üzere Bağõmsõz Devletler
Topluluğu ülkelerine ve ayrõca, Dünya�nõn en önemli tüketim toplumlarõnda olan Avrupa Birliği
ülkelerine yakõn olma avantajõ pazar avantajõnõ da beraberinde getirmektedir.
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Nitekim, Türkiye bu avantajõnõ başta Rusya olmak üzere BDT�ne gerçekleştiridiği 2,5 milyar
dolarlõk bavul ihracatõ hacmi ile, ve ayrõca Avrupa Birliği�ne toplam deri konfeksiyon ihracatõnõn
yüzde 71,5�ini gerçekleştirerek kullanmõştõr.

Ayrõca, BDT ülkelerinin büyük bir kõsmõnõn üyesi olduğu Karadeniz Eknomik İşbirliği (KEİ) ve
Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen gümrük birliği, coğrafi konum dõşõnda bu ülkelerle ilgili ticari
ilişkilerde avantaj sağlamakta ya da ileride avantaj sağlayacağõ düşünülmektedir. Bunun dõşõnda,
Avrupa birliği ile gerçekleştirilen gümrük birliği çerçevesinde imzalanmasõ taahhüt edilen ve şu an
itibarõyla 10 ülke ile imzalanõp yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmalarõ, anlaşmalarõnõn geçiş
dönemlerinin sona ermesini müteakip sektör üzerinde olumlu etkilerini göstermeye başlayacaktõr ve
bunun da bir rekabet avantajõ yaratacağõ düşünülmektedir.

Türkiye�nin hedef pazarlarõndan olan  ABD ve Kanada ile coğrafi konum veya tercihli anlaşma
şeklinde avantajlõ bir ilişki bulunmamaktadõr. Ancak, ABD ile son dönemde imzalanan Ticaret ve
Yatõrõm Anlaşmasõ�nõn bu ülkeye yönelmede avantajlõ hale getirilmesi mümkündür.

Diğer bir hedef ülke olarak görülen Çin ile ilişkilerin ise Çin�in DTÖ�ne üyeliği sonrasõ gelişme
olacağõ düşünülmektedir. Halihazõrda pazar olarak tarife ve arife dõşõ engellerle korunmakta olan Çin
pazarõ, bu ülkenin DTÖ�ne üyeliği sonrasõ daha şeffaf hale gelecektir. Bu da yüksek kaliteli ürünlerde
Türk deri konfeksiyon ürünlerinin daha fazla temsil edilmesi anlamõna gelebilecektir.

Türk deri konfeksiyon sektörünün uluslararasõ ilişkiler dõşõnda, rekabet alanõnda avantaj
sağlayabilecek başka özelliklere de sahiptir.

Herşeyden önce Türk deri konfeksiyon sektörü ciddi bir üretim potansiyeline sahiptir. Sektör,
Dünya küçükbaş derilerinin yüzde 75�ini işleme kapasitesine sahiptir. Bu potansiyelin uluslararasõ
pazarlarda ortaya çõkan istemler doğrultusunda kullanõlmasõ durumunda pazar payõ olarak çok ciddi bir
konuma ulaşõlabilecektir.

Ayrõca, Türk deri konfeksiyon sektörünün diğer bir avantajõ olarak  rekabete açõklõğõ sayõlabilir.
Türk deri konfeksiyon sanayii gerek Türkiye�nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)�ne üyeliği
çerçevesinde verdiği taahhütler, gerekse AB gümrük birliği ile girilen taahhütler  çerçevesinde hem
pazar açõlõmõ hem de şeffaflaşma açõsõndan önemli bir mesafe katetmiştir. Bu nedenle, üçüncü
ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda serbest rekabet koşullarõna en fazla uyum sağlayan sektörlerden biridir.

Bunun dõşõnda, Türk deri konfeksiyon sektörü çevreye uyumlu üretimde birçok ülkeyle
karşõlaştõrõldõğõnda üstün bir durumdadõr. Türkiye�de gerçekleştirilen üretimin yüzde 90�õ çevreye
duyarlõ teknolojiler ve üretim teknikleriyle gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan bir çok ülke sektörü, özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan deri konfeksiyon
sektörleri sübvansiyonlarla desteklenirken, destek sistemini DTÖ ve AB�ne uyumlu hale getirmiş olan
Türkiye�de doğrudan teşvik mekanizmasõ bulunmamaktadõr. Bu nedenle global kriz ortamõnda bavul
ticaretine dayalõ dõşşatõmõnõ neredeyse sõfõrlamõş olan Türk deri konfeksiyon sektörü, çözümünü kendi
içinde sağlamaya çalõşmaktadõr. Sorunlarõnõ kendi başõna çözme gücü ve sibvansiyonsuz ayakta
kalmayõ başarabilme gücü Türk deri konfeksiyon sektörünün uluslararasõ pazarlarda daha fazla
özgüvenli hareket etmesini sağlamaktadõr.

2.1.8. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler:
       Hayvancõlõk Sektörüyle İlişkiler:

 Bilindiği gibi deri ürünlerinin dolayõsõyla deri konfeksiyon ürünlerinin ana hammaddesi hayvan
derileridir. Bu nedenle deri konfeksiyon sektörünü dolaylõ da olsa etkileyen sektörlerin başõnda
hayvancõlõk sektörü vardõr.
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Türkiye, bir tarõm ve hayvancõlõk ülkesi olarak maalesef hem miktar hem de  kalite olarak deri
konfeksiyon sektörüne hammadde tadriki açõsõndan yetersiz bulunmaktadõr.

Türkiye�de toplam 12 milyon sõğõr, 30,2 milyon koyun ve 8,4 milyon dolayõnda keçi
bulunmaktadõr. Bu veriler, Türkiye�nin güçlü bir hayvan varlõğõ olduğu izlenimini yaratmaktadõr.

Yapõlan tahminlere göre, Türkiye�de kesilen hayvan sayõsõ yõlda yaklaşõk 3 milyon sõğõr, 15-17
milyon koyun ve 4-5 milyon keçi olmak üzere toplam 22-25 milyon civarõndadõr.

Ancak, deri sanayiinde kullanõlmak üzere yõlda 80 milyon küçükbaş hayvan ve 5.5 milyon
büyükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyulmaktadõr.Bu durumda, deri sektörünün hammadde ihtiyacõnõn
küçükbaş hayvan derileri için yüzde 75�i, büyükbaş hayvan derileri için yüzde 46�sõ ithalatla
karşõlanmaktadõr.

Görüldüğü üzere, hayvan varlõğõ açõsõndan kendine yeterli gibi görülmekle beraber, Türkiye�nin
hayvan varlõğõ sayõsal olarak sanayiinin ihtiyaçlarõna cevap verecek yeterlilikte değildir.

Diğer taraftan, Türkiye�deki hayvan varlõğõnõn Deri Sanayiinin ihtiyaçlarõna sayõsal olarak cevap
verememesinin yanõnda deri kalitesi açõsõndan da yeterlilik sözkonusu değildir.

Ülkemizde hayvanlarõn beslenme koşullarõnõn yetersizliği, kaliteli yemlerin pahalõ olmasõ nitelik
olarak sanayiinin ihtiyaçlarõna cevap verilememesine yolaçmaktadõr.

Örneğin, beslenme koşullarõ nedeniyle Türkiye�de elde edilen ham-yaş deri ağõrlõğõ 14-18 kg.
civarõndadõr. Oysa kösele yapõmõnda gereken ham-yaş deri ağõrlõğõ 30-35 kg.dõr. Türkiye�de üretilen
30-35 kilogram ağõrlõğa sahip ham-yaş deriler ihtiyacõn yalnõzca yüzde 20�sini karşõlayabilmektedir.
Dolayõsõyla geri kalan yüzde 80�lik bölüm ülke dõşõndan ithalat yoluyla karşõlanmaktadõr.

Türkiye�nin hayvan varlõğõnõn sayõsal ve nitelik olarak yeterli hale getirilebilmesi için hayvancõlõk
sektörü desteklenmelidir. Hayvancõlõk sektörünün desteklenmesi ve cazip kõlõnmasõ için hayvancõlõk
sektörünün tarõmõn bir yan etkinliği olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Ayrõca deri kalitesini
artõrõcõ yem sağlanmasõ amacõyla sektörün sübvanse edilmesinde fayda bulunmaktadõr.

Diğer taraftan hayvan derilerinin deri sektörüne kazandõrõlmasõ amacõyla yapõlan kesim, yüzüm,
saklama işlemleri konusundaki aşağõda açõklanan eksiklikler de gerek kalite gerekse miktar olarak
hammadde tedarikini negatif yönde etkileyen etmenlerdir.

Hayvanlarõn mezbahaneler dõşõnda kaçak kesimi Türkiye�deki mevcut hammadde kaynaklarõnõn
heba edilmesi anlamõna gelmektedir. Kaçak ve bilinçsizce yapõlan kesimler hayvan derisini
kullanõlamaz hale getirmektedir.

Resmi açõklamalara göre, Türkiye�de yapõlan yõllõk kesimlerin yüzde 10�u kaçak olarak
yapõlmaktadõr. Ancak yapõlan tahminlere göre, kaçak kesimler bu oranõn oldukça üzerinde
gerçekleşmektedir

Kesim yapõlan mezbahanelerin koşullarõnõn yetersizliği kesim sõrasõndaki deri kayõplarõnõn
artmasõna neden olmakta ve kaliteli derinin elde edilmesini negatif yönde etkilemektedir. Tarõm
Bakanlõğõ�nõn verilerine göre, Türkiye�de halihazõrda faaliyette bulunan 940 mezbahaneden yalnõzca
125 adedi modern koşullarda çalõşmaktadõr.

Deriye zarar vermeden kesim ve yüzüm işleminin yapõlabilmesi için tüm mezbahanelerin
modernize edilmesi ve buradaki kesim ve yüzüm işlemlerinin makinayla yapõlmasõ ayrõca,
hayvancõlõkla uğraşan kişilerin kesim ve yüzüm işlemlerini mezbahanelerde yaptõrmalarõnõ teşvik
etmek amacõyla bir �prim sistemi� nin uygulamaya geçilmesinde fayda bulunmaktadõr.
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a) Tabaklama/Deri İşleme Sektörü ile İlişkiler:
Deri konfeksiyon sektörüne nihai girdi sağlayan birincil sektör konumundaki tabaklama/deri

işleme sektörü gerek teknolojik konum gerekse çevresel standartlara uyum bakõmõndan diğer ülkelerle
karşõlaştõrõldõğõnda ciddi bir üstünlüğe sahiptir.

Kuzey ülkelerindeki pazar olanaklarõnõn genişlemeye başlamasõyla Türk tabaklama sektörü büyük
oranda organize sanayi bölgelerine üretim faaliyetlerini kaydõrarak buralarda son teknoloji altyapõ ve
üretim sistemlerini adapte etmişlerdir. Ancak Türkiye�de halihazõrda 12�si faal ve 7 tanesi kurulma
izni almõş toplam 19 adet organize sanayi bölgesi kurulmuş ve kurulmaktadõr.

Uluslararasõ standartlara göre bu sayõ çok fazladõr. Deri işlemede Dünya lideri durumundaki
İtalya�da bile büyükbaş hayvan derileri için 2, küçük baş hayvan derileri için 1 adet organize sanayi
bölgesi bulunmaktadõr.

Ayrõca, Türkiye�de halen kurulu bulunan mevcut organize sanayi bölgelerinin toplam
kapasitesinin 350 milyon adet küçük baş hayvan derisi işleme kapasitesine sahip olduğu ve Dünya�da
yõllõk küçükbaş hayvan derisi üretiminin yõllõk toplam 450 milyon adet olduğu düşünülürse, yeni
organize bölgeleri için  yapõlan yatõrõmlarõn yanlõş olduğu ortadadõr.

Hernekadar liberal ekonomiye sahip ülkelerde organize sanayi bölgelerinin kurulmasõnõn
önlenmesi zor olsa da, altyapõ maliyetlerinin yüksek olduğu bu bölgelerde belli sõnõrlamalarõn
getirilmesinde  fayda bulunmaktadõr.

Prensip olarak çevreye duyarlõ olan deri işleme sektörü, çevre maliyetlerini karşõlamakta güçlük
çekmektedir. Birçok gelişmiş ülkede çevreye dönük yatõrõmlar Devlet tarafõndan büyük oranda
sübvanse edilirken ülkemizde finansal kaynaklarõn sõnõrlõlõğõ buna izin vermemektedir.

Bunun için başta Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere tüm
sektöre yönelik bazõ ek destekler verilmelidir:

•  Eximbank kredilerinin sektörün ihtiyaçlarõ doğrultusunda hammadde alõmõna yönelik olmak
ve yüzde 10 faiz oranõnõ aşmamak üzere yeniden düzenlenmesi,

•  SSK işveren yükünün azaltõlmasõ ve tasarrufu teşvik fonunun kaldõrõlmasõ gibi istihdama
dönük teşvik sisteminin getirilmesi,

•  Ucuz enerji sağlanmasõ,

•  Arõtma masraflarõnõn sübvanse edilmesi, üretim maliyetlerini azaltõcõ  destek mekanizmalarõ
olarak önerilebilir.

b) Hayvancõlõkta ve Tabaklama Sektöründe Yaşanan Sorunlarõn Deri Konfeksiyon
Sektörü�ne Yansõmasõ:

Hayvancõlõk sektörünün gerek miktar gerekse kalite açõsõndan hammadde tedarikinde yetersiz
olmasõ, ayrõca tabaklama sektöründe yaşanan çevre maliyetleri faktörü Türk deri konfeksiyon
sektörünün hammadde bakõmõndan ithalata bağõmlõ olmasõna yolaçmaktadõr.

Türk deri ürünleri üretiminde kullanõlan büyükbaş hayvan derilerinin yüzde 46�sõ, küçükbaş
hayvan derilerinin ise yüzde 75�i ithalatla karşõlanmaktadõr. İthalata bu oranda bağõmlõlõğõn nedeni
hem sayõsal hem de kalite açõsõndan sanayii ihtiyacõnõn yurtiçinden karşõlanamamasõdõr.

Sektörün ithalata bağõmlõ olmasõ, yurtdõşõnda yaşanan gelişmelerden daha fazla etkilenir hale
gelmesine neden olmaktadõr. Yurtdõşõnda meydana gelen muhtelif kaynaklõ üretim daralmalarõ
sektörün hammadde maliyetlerinin yükselmesine neden olmakta, bu da sektörün geleceğe yönelik
üretim planlamasõnõ gereğince yapamamasõna yolaçmaktadõr. Örneğin, hammadde ihtiyacõnõn büyük
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bölümünün karşõlandõğõ Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde geçtiğimiz yõl yaşanan kuraklõk,
hammadde fiyatlarõnda büyük dalgalanmalara yolaçmõştõr.

Diğer taraftan, Asya ve Rusya krizleri çerçevesinde ham deri fiyatlarõnda önemli düşüşler
yaşanmõş, ancak sektörümüzün zamanlama olarak hammadde tedarikini daha önce yapmõş olmasõndan
dolayõ,  olumlu uluslararasõ koşullardan yararlanamamõştõr.

Hammadde tedarikinde yaşanan sözkonusu problemlerin giderilebilmesi için doğal olarak
öncelikle sektörün dõşarõya olan hammadde bağõmlõlõğõndan kurtarõlmasõ gerekmektedir.

Bununla beraber tüketicinin talepleri doğrultusunda oluşan değişik niteliklerdeki hammadde
ihtiyacõ ithalata bağõmlõlõğõn devam etmesine neden olacaktõr.

Bu çerçevede alõnmasõ gereken önlem, sektörün hammadde ihtiyacõnõn tek tek değil beraberce
karşõlanmasõ olmalõdõr. Böylelikle konjonktürel olarak uygun zamanlarda hammadde temini mümkün
olacaktõr.

c) Finans ve Bankacõlõk Sektörüyle İlişkiler:
Çoğunluğu 100 ve 100 kişiden az istihdam kapasiteli küçük işletmelerden oluşan deri

konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalar ölçekleri itibarõyla faaliyetlerinde öz sermayeden
daha çok kredi kullanmak durumunda kalmaktadõrlar. Bu nedenle finans sektörüyle yoğun bir ilişki
içindedirler.

Ancak, özellikle Rusya krizi ile birlikte, gelişmiş batõ ülkelerinin gelişmekte olan ülkelere yönelik
sağlamakta olduklarõ finansman kaynaklarõnõ sõnõrlamalarõ, öncelikle Türk bankacõlõk kesiminin
kaynaklarõnõn azalmasõna yolaçmõş, bankacõlõk kesimi de, deri konfeksiyon sektörünün de içinde
yeraldõğõ reel sektörlere yönelik finansmanõ sõnõrlama yoluna gitmiştir. Böylelikle iki kesim arasõnda
ciddi bir �Kredi Krizi� doğmuştur.

Ticari bankalarõn kriz ortamõnda işletme kredisinden yoksun kalmõş deri konfeksiyon sektörünü,
kredi açmak biryana vadesi gelmemiş kredilerin tahsilatõ nedeniyle zor durumda bõrakmasõ, sektörün
krizden daha fazla etkilenmesine yolaçmõştõr.

2.1.9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi:
Türk deri sektörü ihracata dönük gelişmesine 1970�li yõllarda başlamõştõr. Türkiye�nin dõşa dönük

gelişmesinde önemli bir aşama olan 1980�li yõllar ve Doğu Bloku�nun çözülmesi çerçevesinde ortaya
çõkan yeni pazar olanaklarõnõn ortaya çõktõğõ 1990�lõ yõllarõn ikinci yarõsõ Türk deri sektörü açõsõndan
altõn yõllar olarak değerlendirilmektedir.

7. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi olan 1995-2000 döneminin ilk üç yõlõ Türk deri
konfeksiyon sektörünün gelişimi açõsõndan özel önem arzetmektedir.

Bu dönemde Türk deri konfeksiyon sektörü, toplam imalat sanayi üretimi içinde yüzde 3,3 ve
toplam istihdam içinde (kayõtlõ) yüzde 1,5�lik ve bavul ihracatõyla birlikte toplam ihracat içinde yüzde
10�luk paya sahip deri sektörünün en dinamik alt sektörü olarak ortaya çõkmaktadõr.

İhracat açõsõndan kriz öncesi dönem esas alõndõğõnda 700-750 milyon dolarlõk resmi ihracat hacmi
ve 3-3,5 milyar dolarlõk bavul ihracatõ kapasitesine sahip olan deri sektörünün alt sektörü olan deri
konfeksiyon sektörü, sektörün kayõtlõ ihracatõnõn yaklaşõk yarõsõnõ, bavul ihracatõnõn ise yüzde 90�lar
gibi çok büyük bir bölümünü gerçekleştirmektedir.

1995-2000 döneminde Türk deri konfeksiyon sektörünü etkileyen en önemli gelişmeler şunlardõr:

•  1994-1998 döneminde başta Rusya olmak üzere  Doğu Bloku ülkelerinde meydana gelen
gelişmeler ve pazar olanaklarõ,
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•  1996 yõlõ başõnda Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği,

•  1997 yõlõnõn son çeyreğinde Asya�da başlayan global ekonomik kriz ve bu krizin 1998 yõlõ
Ağustos  ayõnda Rusya�ya yanõsõmasõdõr.

a) 1994-1998 Döneminde Başta Rusya Olmak Üzere Doğu Bloku
Ülkelerinde Meydana Gelen Gelişmeler ve Pazar Olanaklarõ:
1989 yõlõndan başlamak üzere Doğu Bloku�nda sürdürülmekte olan kapalõ ekonomilerin

terkedilerek bu ülkelerin Dünya ticaretine entegre olmalarõyla Dünya ticaretinde geniş pazar
olanaklarõnõn ortaya çõkmasõna neden olmuştur.

Dünya ticaretinde yeni alternatif pazarlar olan başta Rusya olmak üzere Doğu Bloku ülkelerinin
coğrafi ve kültürel olarak Türkiye ile yakõn olmalarõ alternatif pazarlardan en fazla yararlanan
ülkelerden birisinin Türkiye olmasõnõ sağlamõştõr.

Türkiye�nin avanajlõ konumundan en fazla yararlanan dõş ticaret sektörlerinden birisi ise deri
konfeksiyon sektörü olmuştur. Özellikle Rusya�nõn iklim özellikleri nedeniyle deri konfeksiyona
yoğun olmasõ nedeniyle bu ülkeden büyük oranlõ talepler gündeme gelmiştir.

Ayrõca, sözkonusu ülkelerin alõcõlarõnõn bizzat ülkemize kadar gelerek mal talebinde bulunmalarõ
�bavul ihracatõ� kavramõnõ  ticari hayatõmõza kazandõrmõştõr. Üstelik bu tür ihracat, talebe bağlõ olarak
resmi ihracatõn 3-4 kat fazlasõna kadar yükselerek dõş ticaretimiz bakõmõndan büyük önem arzeder hale
gelmiştir.

Rusya ve diğer Doğu Bloku ülkelerinden  ülkemiz deri konfeksiyon ürünlerine yönelen talep, 300
milyon dolar civarõndaki deri konfeksiyon ihracatõnõ bavul ihracatõyla da dikkate alõndõğõnda yaklaşõk
10 kat artõrmõştõr.

Öte yandan sözkonusu ülkelerle gelişen dõş ticaret ilişkileri, yalnõzca ihracatõmõzõ değil dolaylõ
olarak sektörün üretim kapasitesinin de artmasõna yolaçmõştõr. Birçok işletme sözkonusu dönemde
gelen aşõrõ talebi karşõlayabilmek için kapasite genişletici yatõrõmlar yapmak durumunda kalmõşlardõr.

Bununla beraber, sektörün yapõsal genişlemesi sürerken bu olumlu atmosfer içinde gözardõ edilen
bazõ noktalar olmuştur. Miktar olarak aşõrõ talep kaliteyi ve rekabet nedeniyle gözönünde
bulundurulmasõ gereken verimliliğin geri plana atõlmasõna yolaçmõştõr.

Sektör rekabetin olmadõğõ ortamda ticaret faaliyetlerinden önemli kar marjlarõyla kendini devam
ettirme noktasõna gelmiştir.

Ayrõca ihmal edilen diğer bir nokta ise alternatif pazarlardõr. Rusya pazarõnda rekabet olmaksõzõn
ihracat yapabilme olanağõna kavuşan deri sektörü rekabetin yoğun olduğu daha önceki AB gibi
geleneksel pazarlarõndan vazgeçmiş, kendini tamamõyla Rusya pazarõna konsantre etmiştir.

Dolayõsõyla, ihmal edilen kalite ile verimlilik ve tek pazarda yoğunlaşma, Rusya pazarõnda
Ağustos 1998�de patlak veren ekonomik kriz sonrasõ gerçek sorunlar olarak yüzlerini göstermişlerdir.

a) 1996 Yõlõ Başõnda Avrupa Birliği ile Gerçekleştirilen Gümrük Birliği:
1996 yõlõ başõnda AB ile gerçekleştirilen gümrük birliği ile Türkiye AB�ne karşõ deri konfeksiyon

ürünlerinin de içinde olduğu sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini sõfõrlarken üçüncü ülkelere karşõ
ise hassas ürünler hariç AB�nin Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) haddini gümrük verileri olarak adapte
etmiştir.

Bu çerçevede, 1995 yõlõnda AB�ne karşõ 1995 yõlõ itibarõyla yüzde 3,3 gümrük vergisi + CIF
bedelinin yüzde 12�si oranõnda Toplu Konut Fonu olarak yaklaşõk yüzde 15 koruma uygulanõrken
1.1.1996�dan itibaren sõfõr koruma söz konusudur. Aynõ şekilde, üçüncü ülkelere karşõ AB�nin OGT
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haddi adapte edilmek suretiyle, 1995 yõlõnda öncesi yüzde 22 oranõnda koruma uygulanõrken gümrük
birliği sonrasõnda koruma yüzde 5,8�e düşürülmüştür. Böylelikle, gümrük birliği sonrasõ hem AB
ülkelerine karşõ hem de üçüncü ülkelere karşõ ithalatta ciddi bir pazar açõlmasõ yaratõlmõştõr.

Pazar açõlmasõyla birlikte tahmin edildiği üzere deri konfeksiyon ürünleri ithalatõndan bir patlama
yaşanmõştõr.

Gümrük birliğinin gerçekleştirildiği 1996 yõlõnda deri konfeksiyon ithalatõ bir yõl öncesine göre,
AB ülkelerinden yüzde 858,3 oranõnda artarken AB dõşõ üçüncü ülkelerden yapõlan deri konfeksiyon
ithalatõ yüzde 2033,9 gibi olağanüstü oranda bir artõş göstermiştir.

TABLO:18- YILLAR BAZINDA DERİ KONFEKSİYON İTHALATI                  (1995-1998)
1995 1996 95/96 1997 96/97 1998 96/97

ÜLKELER DEĞER ($) DEĞER ($) % DEĞER ($) % DEĞER $) %
Hindistan 0 2.755.491 2.467.347 -10,5 3.334.566 35,1
Çin 0 359.050 1.301.319 262,4 1.642.071 26,2
Almanya 44.881 2.432.932 5320,9 1.134.473 -53,4 1.158.976 2,2
Pakistan 0 285.757 206.193 -27,8 785.914 281,2
İtalya 213.260 635.425 198,0 620.466 -2,4 691.597 11,5
İspanya 0 39.536 108.955 175,6 531.374 387,7
Fransa 103.862 200.403 93,0 148.232 -26,0 470.197 217,2
AB 391.758 3.754.294 858,3 2.250.712 -40,0 3.463.863 53,9
AB DIŞI 228.099 4.867.394 2033,9 7.117.350 46,2 8.765.443 23,2
TOPLAM 619.857 8.621.688 1290,9 9.368.062 8,7 12.229.306 30,5
Kaynak: DTM

 Yukarõdaki tabloda AB ve AB dõşõ ülkelerden yapõlan deri konfeksiyon ithalatõnda yaşanan
eğilim detaylõ bir şekilde görülmektedir.

Bununla beraber, deri konfeksiyonda gümrük birliği öncesi ithalat    başlangõç oranlarõnõn çok
düşük düzeylerde olmasõ yukarõda bahsedilen muazzam artõş oranlarõna rağmen ithalatõn çok büyük
miktarlarda gerçekleşmemesini sağlamõştõr.

1995 yõlõnda AB ülkelerinden yapõlan ithalat 392 bin dolar ve AB dõşõ ülkelerinden yapõlan ithalat
228 bin dolar düzeylerindeyken 1996 yõlõndaki büyük artõşlara rağmen AB ülkelerinden yapõlan ithalat
3,75 milyon dolar, AB dõşõ ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 4,87 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Buradan da anlaşõldõğõ üzere gümrük birliği sonrasõ deri konfeksiyon ithalat eğilimlerine göre bir
değerlendirme yapõldõğõnda, Türkiye�nin pazar açõlmasõndan AB ülkelerinden ziyade AB dõşõ ülkelerin
yararlandõğõ ortaya çõkmaktadõr.

Nitekim  1995 yõlõnda AB�nden yapõlan deri konfeksiyon ithalatõ 1995 yõlõnda yüzde 63,2 iken,
bu pay 1996 yõlõnda yüzde 43,5�e, 1997 yõlõnda yüzde 24�e düşmüş, 1998 yõlõnda ise küçük bir
yükselmeyle yüzde 28,3 olarak gerçekleşmiştir.

Buna karşõlõk, 1995 yõlõnda yüzde 36,8 olan AB dõşõ ülkelerden yapõlan deri konfeksiyon
ithalatõnõn toplam içindeki payõ 1996 yõlõnda yüzde 56,5�e, 1997 yõlõnda ise yüzde 76,0�ya yükselmiş,
1998 yõlõnda ise küçük bir düşmeyle yüzde 71,7 olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazõnda bir değerlendirme yapmak gerekirse AB dõşõ ülkelerden Hindistan, Çin ve
Pakistan, AB ülkelerinden ise Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa gümrük birliği sonrasõ Türkiye�de
gerçekleştirilen pazar açõlõmõndan en fazla yararlanan ülkeler olmuşlardõr.
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Gümrük birliği sonrasõ ihracat açõsõndan bir değerlendirme yapmak gerekirse AB
ülkelerine yapõlan ihracatta gümrük birliğine bağlõ bir etkiden sözetmek mümkün değildir.

TABLO:19- YILLAR BAZINDA DERİ KONFEKSİYON İHRACATI              (1995-1998)
1995 1996 1997 1998

ÜLKELER DEĞER ($) DEĞER ($) 95/96% DEĞER ($) 96/97% DEĞER ($) 97/98%
AB 284.051.165 237.410.228 -16,4 193.591.444 -18,5 193.199.612 -0,2
BDT 54.177.500 11.850.214 -78,1 35.874.356 202,7 28.406.440 -20,8
ABD 2.336.447 2.965.132 26,9 3.434.869 15,8 10.666.585 210,5
TOPLAM 386.434.044 280.805.088 -27,3 261.075.352 -7,0 270.300.469 3,5
Kaynak: DTM

Tablodan da görüldüğü üzere, AB�ne yönelik deri konfeksiyon ihracatõ 1995-1998 yõllarõ arasõnda
sürekli bir düşüş içerisindedir.1995 yõlõnda 284 milyon dolar olan AB�ne yönelik deri konfeksiyon
ihracatõ 1996 yõlõnda yüzde 16,4 oranõnda düşerek 237.4 milyon dolara, 1997 yõlõnda yüzde 18,5
oranõnda düşerek 193,6 milyon dolara, 1998 yõlõnda ise yüzde 0,2 oranõnda düşerek 193,2 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşmiştir. Bununla beraber, söz konusu dönemde yalnõzca AB ülkelerine yönelik
ihracatta değil, genel ihracat eğiliminde de sürekli bir düşüş sözkonusudur.

1995-1998 yõllarõnda hem AB�ne hem de toplam ihracatta sürekli düşüşün nedeni, ihracatõn
çoğunlukla başta Rusya olmak üzere BDT ülkelerine yönelmiş olmasõdõr. Ancak bu ülkelere yönelen
ihracat �bavul ihracatõ� ağõrlõklõ olmasõ sebebiyle resmi ihracat eğilimine yansõmadõğõndan resmi
kayõtlõ ihracatõn düşme eğiliminde olduğu şeklinde bir izlenim uyanmaktadõr.

Diğer taraftan, 1996 yõlõ başõnda uygulamaya geçilen AB-Türkiye Gümrük Birliğinin ihracat
yönünden bir etkisi rakamlara yansõdõğõ şekliyle görülmese de, Gümrük Birliği çerçevesinde AB�nin
tercihli ülkeleri ile imzalanmõş olan serbest ticaret anlaşmalarõ orta vadede Türkiye�nin deri
konfeksiyon ihracat açõsõndan fõrsatlar vaadetmektedir.

Türkiye, 1.1.1996 tarihinde AB ile gerçekleştirilen gümrük birliği çerçevesinde, EFTA (İsviçre,
Norveç, İzlanda, Lihtenstein) ile yapõlan serbest ticaret anlaşmasõ 1 Nisan 1992 tarihinde  İsrail ile 1
Mayõs 1997 tarihinde, Romanya ile 1 Şubat 1998, Litvanya ile 1 Mart 1998, Macaristan ile 1 Nisan
1998, Estonya ile 1 Temmuz 1998, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri ile 1 Eylül 1998 ve Bulgaristan ile 1
Ocak 1999 tarihinde olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadõr. Slovenya, Letonya, Polonya ve
Makedonya ile imzalanan serbest ticaret anlaşmalarõ ise henüz yürürlüğe girmemiştir.

EFTA ve İsrail haricinde aşamalõ geçiş takviminin devam ettiği sözkonusu tercihli ticaret
anlaşmalarõnõn geçiş dönemlerinin sona ermesiyle bu ülkelere olan deri konfeksiyon ihracatõnda yeni
fõrsatlar çõkabileceği düşünülmektedir.

Örneğin bu ülkelerden İsrail ile yapõlan serbest ticaret anlaşmasõnõn 1.5.1997 tarihinde yürürlüğe
girmesi sonrasõnda 1997 yõlõnda 483 bin dolar olan sözkonusu ülkeye yönelik deri  ihracatõ 1998
yõlõnda 875 bin dolara yükselmiş, 1999 yõlõnõn 10 aylõk döneminde ise 657,4 bin dolar düzeyinde
gerçekleşmiştir.

Ayrõca, İsrail örneği için bu ülke ile ticari ilişkilerin gelişmesi ABD pazarõna açõlmada da etkili
olabilecektir.

İsrail dõşõndaki ülkelerin birçoğu ile yapõlan anlaşmalarõn 1998 yõlõ içinde yürürlüğe girmiş
olmasõ, bu anlaşmalarõn değerlendirmesinin ancak 2000 yõlõ sonunda yapõlabileceğini göstermektedir.
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b) 1997 Yõlõnõn Son Çeyreğinde Asya�da Başlayan Global Ekonomik Kriz ve Bu
Krizin 1998 Yõlõ Ağustos  Ayõnda Rusya�ya Yansõmasõ:

Deri konfeksiyon resmi ihracat rakamlarõna göre ihracatõn yüzde 10�unun, ayrõca 2,5 milyar dolar
düzeyindeki bavul ihracatõnõn tamamõna yakõn bir bölümünün yöneldiği Rusya 1994 yõlõndan
başlamak üzere deri konfeksiyon ihracatõnda hakim ve belirleyici pazardõ. Deri konfeksiyon talebi
bakõmõndan geniş olanaklar sunan Rusya pazarõnda 1998 yõlõnda patlak veren ekonomik krizle birlikte,
Rusya para birimi �Ruble�nin ani ve büyük oranda değer yitirmesi bu pazara yapõlan doğrudan ve
bavul ticareti kapsamõndaki ihracatõ durdurmuştur.

Bu durum ham deriye olan talebi de aynõ şekilde etkilediğinden, ham deri fiyatlarõ 3-5 dolar
düzeyine düşmüştür. Kuzey komşularõmõz dõşõnda diğer ülkelerden gelen deriden mamul eşya talepleri
de bu düşük ham deri fiyatlarõ paralelinde oluştuğundan, deri sanayicilerimiz elindeki pahalõ deri
stoklarõnõ mamul eşya haline getirmekte ve bunlarõ satmakta zorlanmõşlarõdr. Böylelikle Rusya krizi
sonrasõ bu pazarda kaybedilen ihracat kapasitesinin diğer pazarlara kaydõrõlmasõ da imkansõz hale
gelmiştir.

Böylelikle 1998-1999 yõllarõ ihracatõn en hareketsiz dönemi olmuştur. Nitekim bu dönemde deri
konfeksiyonun ağõrlõklõ bölümünü oluşturan 2,5 milyar dolar düzeyindeki bavul ihracatõ 200-300
milyon dolar düzeyine düşmüştür.

Diğer taraftan, Rusya pazarõndaki krizin olumlu bir etkisi de olmuştur. Krize kadar tek pazar
yoğun olarak faaliyet gösteren deri konfeksiyon sektörü, krizden sonra alternatif pazarlarõn önemini bir
kez daha keşfederek farklõ pazar olanaklarõnõn araştõrõlmasõ için büyük bir seferberliğe girişmiştir.
Tanõtõm, heyet ziyareti, irtibat bürolarõ ve show room açõlmasõ ve ayrõca tüm sektörün pazarlama
faaliyetlerini daha organize bir şekilde yapmak üzere Deri Sanayicileri Dõş Ticaret A.Ş. ünvanlõ bir
sektörel dõş ticaret oluşturulmuştur.

Bu faaliyetler çerçevesinde, 2000 yõlõndan sonraki dönemde ihracatta yeni bir dönem yaşanacağõ
ve 1994�le birlikte canlanan ihracat ağõrllõklõ gelişmenin 2000 yõlõndan itibaren daha sağlõklõ ve tek
pazara bağõmlõ olmadan yaşanabileceği düşünülmektedir.

2.2. Dünya�daki Durum, AB ve Diğer Önemli Ülkeler İtibarõyla Mukayese:
Deri sanayi Asya ve Güney Amerika�ya kaymakla birlikte dünya deri konfeksiyonunun öncüsü ve

Moda merkezi İtalya�dõr. Bu ülkenin deri giysi ihracatõ1   1995 yõlõ itibarõyla AB dõşõ ülkelere 66,7
milyon Euro, AB ülkelerine 95,78 milyon Euro iken 1996 yõlõ itibarõyla AB dõşõ ülkelere 83,89 milyon
Euro ve AB ülkelerine 103,86 milyon Euro, 1997 yõlõ itibarõyla AB dõşõ ülkelere 85,4 milyon Euro ve
AB ülkelerine 108 milyon Euro, 1998 yõlõ itibarõyla AB dõşõ ülkelere 93,2 milyon Euro ve AB
ülkelerine 114,86 milyon Euro ihracatõ bulunmaktadõr.

Yukarõdaki İtalya�nõn deri konfeksiyon ihracat rakamlarõ Eurostat verileridir. Ancak
sektörümüzce yapõlan tahminler doğrultusunda İtalya�nõn toplam deri konfeksiyon ihracatõnõn 1 milyar
dolar düzeyindedir.

Çok gelişmiş tabaklama sektörü, modern aksesuar üreticileri ve eğitimli ve yenilikçi tasarõmlarõ
sayesinde  İtalya kaliteli, markalaşmõş, son modayõ yansõtan ve yüksek fiyatlõ ürünleri ile Dünya�daki
üst gelir gruplarõna hitap etmektedir. İtalya özellikle koyun derisinden dikilen napa deri giyside
öncüdür.

Çin ise İtalya�nõn tam tersine ucuz deri giysi üretiminde Hindistan ve Pakistan�la birlikte
Dünya�nõn önemli ülkelerindendir. 1997 yõlõnda Çin�de toplam 70 milyon adet deri giysi üretilmiştir.
Çin�de işçiliğin çok ucuz olmasõ düşük maliyetlerle yapabilmelerinin en önemli nedenidir. Hammadde
                                                          
1 EUROSTAT verilerinden alõnmõştõr.
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temini ve işletme konusu ise Çin�de fazla gelişmiş değildir ve Çin işlenmiş deriyi genelde Güney Kore
ve Tayvan�dan ithal etmektedir. Çin hem napa hem de kürk-süet giysi üretmektedir. 1995 yõlõnda 5,5
milyon adet olan kürk-süet giysi üretimi 1996 yõlõnda yüzde 24 gerileyerek 4,1 milyon adete
düşmüştür. kürk-süet giysileri Türk mallarõna oranla daha düşük kalitede ve daha düşük fiyatlõdõr.

Hindistan deri sanayii gelişmekte olup deri giysi ihracatõ da gitgide artmaktadõr. Hindistan�õn deri
giysi üretim kapasitesi yõllõk 6 milyon adet olup, 1997 yõlõnda 422 milyon dolarlõk deri giysi ihracatõ
yapmõştõr. Ülkede ihracata yönelik deri konfeksiyon sektörü napa konusunda uzmanlaşmõştõr. Ayrõca,
genelde ayakkabõ ve mobilya sektöründe kullanõlan sõğõr derisinden de giysi üretilmektedir.

Pakistan Çin Türkiye ve Hindistan�õn dõş pazarlardaki rekabeti nedeniyle deri giysi sektöründe
tabaklanmõş deri giysi ihracatõna yönlenmiştir.

Başka bir önemli deri merkezi olan Güney Kore ise Uzakdoğu krizinden büyük ölçüde
etkilendiğinden deri giysi ihracatõ sürekli düşmektedir. Güney Kore, 1997 yõlõnda   674 milyon
dolarlõk deri giysi ihracatõ gerçekleştirmiştir.

Avrupa Birliği içinde İtalya�dan sonra en önemli deri giysi üreticisi ülkelerden biri olan Fransa
deri işleme konusunda da gelişmiştir. 1996 yõlõnda Fransõz deri sanayii 700 firmasõ 44.000 çalõşanõ ve
24,2 milyar Fransõz Frangõ�na ulaşan iş hacmi ile önemli bir sektördür. Fransa�nõn deri giysi ihracatõ
ise 1998 yõlõ itibarõyla 21,82 milyon Euro�su AB dõşõ ülkelere ve 46,76 milyon Euro�su AB ülkelerine
olmak üzere toplam 68,58 milyon Euro�luk ihracat gerçekleştirmiştir.

Fransa son yõllarda önemli oranda deri giysi ithal etmekte ve Hindistan, Çin gibi ülkelerden yaptõğõ ithalat hõzla artmaktadõr.
1995 yõlõnda 3,9 milyar dolarlõk deri ve deri ürünü ithalatõ gerçekleştirilmiştir.

AB ülkelerinden deri ürünlerinde potansiyeli olan diğer bir ülke ise İspanya'dõr. İspanya�da 1997
yõlõnda toplam üretim 1,4 milyar dolardõr ve 13,4 milyon m2 koyun derisi işlenmiştir ve 1998 yõlõ
itibarõyla bu ülkenin toplam deri ürünleri ihracatõ 18,4 milyon Euro�su AB ülkelerine, 12,5 milyon
Euro�su AB dõşõ ülkelere olmak üzere toplam 30,9 milyon Euro�dur.

Kürk�süet mamulleri üreticisi başka bir ülke de Uruguay�dõr. Bu ülkenin en önemli ve en geleneksel sanayilerinden biri deri
konfeksiyonudur ve deri sanayi 1996�da 72,2 milyon dolarlõk koyun derisi ihraç etmiştir.

Diğer ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda Türk deri konfeksiyon sanayii 50 milyon adetlik üretim
kapasitesi, 3.000 faal firma ile birlikte 75.000 çalõşanõ ve ayrõca 270 milyon dolarlõk remi ihracat ve
2,5 milyar dolarlõk bavul ihracatõ kapasitesiyle Dünya ülkeleri arasõnda, belki sõralama yapmak
mümkün değilse de, ön sõralarda yer alan bir sektördür.

Türk deri konfeksiyoncularõnõn büyük bir bölümü kürk-süetten mont-kaban, ceket yapmaktadõr. Dünya�da üretilen kürk-süet
giysilik küçük baş hammaddenin yüzde 75�ini Türk deri konfeksiyoncularõ kullanmaktadõr. Türkiye dõşõnda kürk süet ürünleri
İtalya, İspanya, Uruguay ve Çin�de yapõlmaktadõr.

Ancak, İtalya ve İspanya�nõn ürünleri çok sipesifik ve pahalõ, Uruguay ve Çin mallarõnda ise
kalite sorunu bulunmaktadõr. Bunun için, Türk ürünleri kendi kategorisinde  orta ve ortanõn üstü sõnõfa
hitap edebilen rakipsiz ülke konumundadõr.

Bununla beraber, birçok ülke pazarõnda rakipsiz bir konumda olabilecekken Türkiye�nin özellikle
1994 yõlõndan sonra Rusya pazarõnda yoğunlaşmasõ , diğer pazarlarõ ihmal etmesine yolaçmõştõr. Bu
yüzden AB dahil bir çok pazarda kan kaybetmiştir.  Türk deri konfeksiyon ürünlerinin Dünya
pazarlarõnda hakettiği yere ulaşabilmesi için sert iklim özellikleri gösteren İskandinav ülkeleri,
Avusturya, Almanya, Kanada, Amerika�nõn kuzey bölgeleri ve Çin gibi ülkeler hedef pazarlar olarak
tespit edilmeli ve pazarlamada bu ülkelere ağõrlõk verilmelidir.
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2.3. Deri Konfeksiyon Sektörü�nün Sorunlarõ:
2.3.1. Finansman Sorunu:
a) Acil Kriz Kredisi İhtiyacõ:
Deri konfeksiyon sektörünün en büyük sorunlarõndan birisi finansman sorunudur. Rusya ve Asya

krizleriyle birlikte tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan deri konfeksiyon sektörü, işletme
sermayesinin sõfõrlanmasõyla normal iş döngüsünde sorunlarla karşõ karşõyadõr.

Asya krizi sonrasõ pahalõ stoklarla rekabet şansõnõn yitirilmesi ve takiben, Rusya Krizi ile en
büyük pazarõn tamamen kapanma noktasõna gelmesi, eldeki kaynaklarõn nakte dönüştürülememesine
yol açmõş, bu da sektörün işletme sermayesinin sõfõrlanmasõna ve hareket kabiliyetinin yok olmasõna
neden olmuştur. Sektör, nakit yokluğu nedeniyle bazõ entegre tesislerin kendi çabalarõyla sistemlerini
az da olsa çalõştõrmalarõ dõşõnda tamamen durmuştur.

Diğer bir ifade ile, sektör 1998 yõlõ başõndan itibaren özellikle Rusya�dan gelen yoğun talepleri
karşõlayabilmek üzere, kesim mevsiminde, yeni sezon için 16-18 dolardan alõcõ bulan ham deri
piyasasõndan alõmlarõnõ yapmõş ve bunlarõ mamul deri haline getirmiş iken, Rusya�da patlak veren
ekonomik krizle birlikte �Ruble�nin ani ve büyük oranda değer yitirmesi bu pazara yapõlan doğrudan
ve bavul ticareti kapsamõndaki ihracatõ durdurmuştur. Bu durum ham deriye olan talebi de aynõ şelilde
etkilediğinden, ham deri fiyatlarõ 3-5 dolar düzeyine düşmüştür. Kuzey komşularõmõz dõşõnda diğer
ülkelerden gelen deriden mamul eşya talepleri de bu düşük ham deri fiyatlarõ paralelinde
oluştuğundan, deri sanayicilerimiz elindeki pahalõ deri stoklarõnõ mamul eşya haline getirmekte ve
satmakta zorlanmõşlardõr.

Bu nedenle sektör eldeki kaynaklarõnõ tekrar değerlendirme noktasõna gelebilmesi için acil �nakit
ihtiyacõ� içindedir.

Bunun için , herşeyden önce sektörün tekrar aktif hale getirilebilmesini teminen �Kriz� Kredisi�
veya �İşletme Kredisi� adõ altõnda uzun vadeli ve düşük faizli bir finansman aracõna acilen
kavuşturulmasõ gerekmektedir.

Sektörün acil finansman ihtiyacõnõn karşõlanmasõnõ teminen iki alternatif önerilebilir:

1) Eximbank kredi programlarõnda yalnõzca deri sektörüne ve bu geçiş dönemine özel bir
düzenleme yapõlmalõdõr. Dünya Bankasõ tarafõnda Eximbank�a aktarõlacak kaynağõn deri sektörüne
yönelik değerlendirilmesi bu bakõmdan önem arzetmektedir.

2) Halk Bankasõ�ndan deri sanayicisine bütçe kaynaklõ, iki yõl ödemesiz, beş yõl süreli, en fazla
yüzde 10 faizli olarak verilecek �kriz kredisi�.

Ayrõca;

•  Eximbank kredilerinden yararlanmak üzere Bankalarõn talep ettiği teminat mektuplarõyla ilgili
olarak; son 6 aya kadar Eximbank�a kredi ödemelerinde sorun yaşamayan ve ihracata devam eden
firmalara teminat mektuplarõnda bankalarõn toleranlõ olmasõ, ayrõca 1 yõl önceki komisyon oranlarõnda
bu mektuplarõn verilmesi,

•  Eximbank�õn yõllõk teminat mektuplarõnõn, TL kredilerinde 4 aylõk, döviz kredilerinde 6 aylõk
kredi kapatmalarõnda ödeme ve taahhütler yerine getirilince, firma istediği takdirde teminat
mektubunun bankaya iade edilmeyip aynõ teminat mektubunun yeni kredi talebinde kullanõlmasõ (4
aylõk ve 6 aylõk krediler için 1 yõllõk teminat mektubu istenmektedir).

•  1999 yõlõna mahsus olmak üzere faiz ve ihracat taahhütlerini kapatan firmalara Eximbank
kredilerinin otomatik olarak 1 yõl uzatõlmasõ,
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•  Eximbank kredilerinin dilimi içinde sevk öncesi kredi limitinin oranõnõn azaltõlarak
performans kredi limitinin artõrõlmasõ,

•  TL kredilerinin vadelerinin 6 aya, döviz kredilerinin 9 aya çõkarõlmasõ talep edilmektedir.

b) İstihdama Yönelik Düzenlemeler:
Emek yoğun bir sektör olan deri konfeksiyon sektörü  55.000-57.000 kişilik bir istihdam

kapasitesine sahiptir. Bununla beraber, uluslararasõ rekabet koşullarõnda deri konfeksiyon sektörünün
maliyet yükleri istihdam açõsõndan sektörün kayõt dõşõ kalmasõna yol açmaktadõr.

Aslõnda uluslararasõ rekabette başarõlõ olabilmenin yolunun insana yatõrõmdan geçtiğine inanan Türk deri konfeksiyon sektörü
hem kayõtlõ istihdama yönelerek kayõtlõ ekonomiye olan katkõsõnõ artõrabilmek hem de istihdam maliyeti yükünü azaltabilmek için
bir �istihdam teşviki� önerisi  hazõrlamõş bulunmaktadõr.

1998 Yõlõ Mart ayõnda sektörü kayõtlõ çalõşmaya teşvik etmesi amacõyla �Deri Sektörü�ne yönelik �İstihdam Teşviği�
taslaklarõ Dõş Ticaret Müsteşarlõğõna (DTM) sunulmuş ve DTM tarafõndan değerlendirilerek, yasal süreçten geçmek üzere Yüksek
Planlama Kurulu�nun (YPK) gündemine kadar gelen sözkonusu istihdam teşviği YPK�nin gündeminden geçememiştir.

Bu konuda sektörün talebi devam etmektedir ve bu çerçevede; Sanayi sicil belgesi sahibi
imalatçõ-ihracatçõ firmalar bir takvim yõlõ önceki ihracat tutarõ �performans� kabul edilerek;

•  01.01.1999 tarihinden itibaren her üç ayda bir verilecek kurumlar vergisi beyannamelerinde
tahakkuk edecek vergiden, her yüzbin dolarlõk ihracat için dört (4) işçinin üç aylõk dönem içinde
ödenmiş muhtasar yükü mahsub edilmeli,

•  Ayrõca  şirketler, muhtasar vergisini ödemiş olmalarõ kaydõyla, muafiyet kazanõlan her yirmi
(20) işçi için kurumlar vergisinden üç puan indirme hakkõ verilmeli ve bu hak da 15 puanla
sõnõrlanmalõ.

Sözkonusu istihdam teşviğinin işlerliğe kavuşmasõyla;

•  kayõtsõz ekonomiye karşõ haksõz rekabetin önlenmesi,

•  mükellefin (firmalarõn) kurumsallaşmasõ sağlanmõş olacak,

•  SSK gelirlerinde belirli bir girdi artõşõ da engellenmemiş olacaktõr.

•  Yeni Vergi Yasasõ�nõn ağõrlõğõnõn azalacağõ gerçeği vurgulanmalõdõr.

c) Pahalõ Enerji Sorunu: 
Türkiye halihazõrda, sanayiide kullanõlan elektrik maliyeti açõsõndan en pahalõ Avrupa ülkesi durumundadõr. Sanayii

kullanõmõndaki elektriğin daha uygun maliyetlerle sunulmasõ bir an önce sağlanmalõdõr.

Ayrõca enerji girdi maliyetlerinin azaltõlabilmesi amacõyla Sanayi, Ticaret odalarõna kayõtlõ ve
kapasite raporu olan imalatçõ ihracatçõlara enerji tüketiminde ve telekomünikasyon harcamalarõnda
yüzde 50 iskonto sağlanmalõdõr.

Diğer taraftan, Türkiye son yõllarda önemli bir enerji darboğazõna girmiştir. Elektrik kesintileri
sektörde verimliliği azaltan bir boyuta ulaşmõştõr. Sanayiin yoğun olduğu bölgelerde kesinti
programlarõnõn uygulanmamasõnda fayda bulunmaktadõr.

2.3.2. Pazar ve Pazarlama Sorunu:
Türkiye�nin Deri Ürünleri ihracatõ iki pazarda yoğunlaşmõş durumdadõr. Sözkonusu pazarlar

yüzde 28,6�lõk payõ ile Almanya ve yüzde 16,2�lik payõ ile Rusya�dõr.

1998 yõlõnda Rusya�da yaşanan ekonomik kriz öncesi bu ülkeye yapõlan ihracat bavul ihracatõ
dikkate alõndõğõnda deri ürünleri ihracatõmõzõn yüzde 80�ni oluşturmaktaydõ.
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Türk deri konfeksiyon sektörünün belli pazarlarda yoğunlaşmasõ ekonomik kriz ortamlarõnda risk
oluşturmaktadõr. Nitekim 1998 yõlõnda Rusya�da yaşanan ekonomik kriz sonrasõ bu ülkeye
gerçekleştirilen ihracatõn durma noktasõna gelmesi, sektörün krizi diğer ülke sektörlerinden ve
Türkiye�nin diğer dõş ticaret sektörlerinden daha derin bir şekilde yaşamasõna yol açmõştõr.

Rusya krizi sonrasõ Türk deri firmalarõ siparişlerinin iptal edilmesi ve yeni siparişlerin tamamen
durmasõ nedeniyle;

•  ihracat taahhütlerini yerine getiremez duruma gelmişlerdir,

•  satõlamayan mallar nedeniyle yaklaşõk 1,5 Milyar dolarlõk stok oluşmuştur,

•  hazõr mallarõn satõlamamasõ ve satõlan mallarõn ödemelerinde karşõlaşõlan problemler banka
borçlarõnõn ödenememesine yolaçmõştõr.

Ayrõca, birçok firma üretimlerini durdurmak ve işçi çõkarmak zorunda kalmõşlardõr. Örneğin en
büyük Deri Organize Sanayi Bölgesi olan Tuzla�da 89 işyeri kapanmõş ya da kapanma noktasõna
gelmiş ve 3.500 civarõnda kişi işten çõkartõlmõştõr.

Diğer bir ifade ile, deri ihracatõnda büyük oranda Rusya pazarõna  bağõmlõlõktan dolayõ sektörde
ciddi bir sarsõntõ meydana gelmiştir. Üretimin yarõsõndan fazlasõnõ Rusya pazarõnda değerlendiren ve
1999 yõlõnõ tek pazara bağõmlõ kalmanõn olumsuzluklarõ ile birlikte yaşayan sektör alternatif pazar
arayõşõna girmiştir.

İlk etapta Avrupa, Çin, ABD ve Kanada gibi dinamik pazarlarõ kendine hedef seçen Türk deri
sanayii, bu amaçla tanõtõma, üretime ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerini artõrarak, 2000�li yõllara,
Dünya pazarlarõna açõlma ve ihracatõnõ artõrma hedefiyle girmektedir.Geçmiş yõllarda bavul ticareti
yoluyla büyük oranlarda Türkiye ekonomisine girdi sağlayan deri firmalarõ, bavul ihracatõnõn azalmasõ
ile birlikte resmi ihracata dönük çalõşmalar içine girmiş bulunmaktadõrlar.

Yine aynõ şekilde 1990�lõ yõllarda Rusya pazarõna yönelmenin bir sonucu olarak Avrupa
pazarõndan uzaklaşan deri sanayii, bu pazarda yaşanan krizle birlikte tekrar Avrupa pazarõna
yönelmiştir. Deride fiyatlarõn düşmesi Avrupalõ alõcõlarõ Türkiye�ye çekerken, Türk firmalarõ da
belirledikleri hedef pazarlardaki fuarlara katõlarak ürünlerini tanõtmaya başlamõşlardõr.

Deri Sanayii Rusya�dan sonra ikinci pazar olarak değerlendirdiği Çin pazarõna girmeye çalõşmaktadõrlar. Önce Pekin�de   bir
fuar organizasyonu gerçekleştiren sektör, Nisan 1999�da Hong Kong Fuarõ�na �Focus Ülke� olarak katõlmõş ve çok başarõlõ bir
tanõtõm yapõlarak sektörün Uzak Doğu pazarõ için önü açõlmõştõr.Ekim 1999�da Şanghay Fuarõ ile de Çin ve G.Kore�den bitmiş deri
siparişleri alõnmaya başlamõştõr. Ayrõca, Deri sanayicileri Sektörel Dõş Ticaret Şirketi (DSD), Rusya�dan sonra ikinci büyük pazar
olarak gördüğü Çin�de bir ofis ve showroom�u faaliyete geçirmiştir. Çin pazarõnõ hedefleyen deri sanayii, önümüzdeki dönemde
büyük miktarlarda Çin�e bitmiş deri satacaktõr. Sektörde, deri konfeksiyon açõsõndan hedef pazarlar olarak öne çõkan Doğu Bloku
ülkelerine yönelik aktif pazarlama sistemine geçilmesi düşünülmektedir.

Ancak, sektörün alternatif pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi için uzun ve kõsa vadeli
olmak üzere bazõ önlemler alõnmasõ gerekmektedir.

Kõsa vadeli tanõtõm ve pazarlama desteğinde;

•  mevcut fuar desteğinin firma bazõnda üç defaya mahsus katõlõm limitinin kaldõrõlmasõ ve tüm
katõlõm masraflarõn mümkün olduğunca Devlet tarafõndan karşõlanmasõ,

•  Türkiye�de düzenlenen fuarlar da yerel alõcõlara değil uluslararasõ alõcõlara hitap eden
enternasyonal fuarlardõr. Bu fuarlara katõlan firmalara verilecek olan fuar desteği de sektörün
uluslararasõ pazarlarda güçlenmesine yardõmcõ olacaktõr. Özellikle İstanbul�da düzenlenen deri
konfeksiyona yönelik fuarlara katõlõm teşvik edildiğinde;
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•  halen uygulamada olan yurtdõşõ ofis ve mağaza desteği Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri (SDTŞ)
bazõnda tekrar değerlendirilmeli ve göstermelik olmaktan ziyade somut olarak uygulanabilir şekle
dönüştürülmesi,

•  coğrafi olarak uzak olan potansiyel pazarlara ihracatõmõzõ teşvik etmek amacõyla THY yoluyla
kargo taşõmacõlõğõnõn desteklenmesi veya sektörün navlun maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak bir
destek sisteminin adapte edilmesi gerekmektedir.

Uzun dönemli tanõtõm ve pazarlama için ise topyekün ülke tanõtõmõ çerçevesinde ülke imajõnõ ön
plana çõkarõcõ geniş çaplõ ve sürekli faaliyetlerin organize edlip uygulanmasõnõ öngören tanõtõm
politikalarõnõn oluşturulmasõ gereklidir.

3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR:
3.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Dönemi Projeksiyonlarõ (2001-2005):
3.1.1. Talep Projeksiyonu (1999-2005):
a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu:
Deri konfeksiyona yönelik yurtiçi talep projeksyonu, deri konfeksiyon üretiminin iç piyasaya

yönelen bölümü ve buna deri konfeksiyon ithalatõndaki öngörüler eklenerek hesaplanmõştõr.

Deri konfeksiyon sektöründe toplam üretimin yüzde 15�i iç pazara yönelmektedir. Üretimde
değişim yaratcak etkilerin õşõğõ altõnda yurtiçine yönelen bu payõn üretimdeki artõş öngörülerine paralel
olarak artacağõ varsayõlmõştõr.

Ayrõca yurtiçi talebin bir unsuru olan ithalatõn da tamama yakõn bir bölümünün yurtiçinde kaldõğõ
tahmin edilmektedir.

Bu nedenle üretim ve ithalattaki değişim öngörülerine paralel olarak yurtiçi talebinde de artõşlar
kaydedileceği düşünülmektedir.

60 milyonluk genç nüfusu ve geniş orta sõnõfõ ile Türkiye pazar olanaklarõ geniş bir ülkedir.
Bununla beraber Türkiye gibi geniş pazar olanaklarõnõn sözkonusu olduğu bir ülkede deri konfeksiyon
talebi yurtiçi üretime daha fazla bağõmlõdõr. Bunun nedeni, ülkede güçlü bir deri konfeksiyon
sektörünün varlõğõndan kaynaklanmaktadõr.

Bununla birlikte, yurtiçi talebin Türk deri konfeksiyon sektörü üretimine bağõmlõlõğõ oranõnda
sektör yurtiçi pazara yeteri oranda ilgi göstermemiştir. Genellikle butiklerde satõlan deri giyim eşyalarõ
yurtiçi fiyatlarõn yüksek olduğu izleniminin yaygõnlaşmasõna neden olmuştur. Türk deri konfeksiyon
sektörünün bundan sonraki yõllarda yurtiçi pazarlama yöntemini değiştirerek iç pazara daha fazla
önem vermesi yararlõ olacaktõr.

1996yõlõ başõnda Avrupa Birliği ile gümrük birliği gerçekleştirilmesini takinben hem Avrupa
Birliği hem de üçüncü ülkelere yönelik pazar açõlõmõnõn sağlanmasõ çerçevesinde ithalat yüzde
1200�ler civarõnda artõşlar olmuştur ancak, deri konfeksiyon ithalatõ 1998 yõlõ itibarõyla 12 milyon
dolar düzeyindedir ki bu oldukça düşük bir değerdir.

Bu çerçevede Türkiye�de daha çok yurtiçi üretime dayalõ deri konfeksiyon yurtiçi talebinin  1999-
2005 yõllarõ arasõnda ortalama yõllõk yüzde 14-15�ler düzeyinde bir artõşla 1999 yõlõnda mikar bazõnda
1,48 milyon adet ve değer bazõnda 1998 fiyatlarõyla 32 trilyon 320 milyar TL düzeyindeki iken 2005
yõlõnda miktar bazõnda 3 milyon 250 bin adet, değer bazõnda 1998 yõlõ fiyatlarõyla 71 trilyon 458
milyar TL�lik yurtiçi talep hacmine ulaşõlacağõ öngörülmektedir.

Tablo:20 ve 21�de yurtiçi talebin yõllar bazõnda değişimi verilmiştir.
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b) İhracat Projeksiyonu:
Üretiminin yüzde 85�i ihracata yönelmiş olan Türk deri konfeksiyon sektörü, 1994-1998 yõllarõ

arasõnda Rusya ve diğer Doğu Bloku ülkelerinde ortaya çõkan pazar olanaklarõ çerçevesinde genişleme
dönemini yaşamõş ve bu dönemde ihracat ağõrlõklõ olarak bavul ihracatõan yönelerek, bavul ihracatõ ile
birlikte 2,75-3 milyar dolarlõk ihracat performansõna ulaşmõştõr. Bu ihracatõn 2,5 milyar dolarõnõn
bavul ihracatõna, 250-300 milyon dolarlõk bölümü ise resmi ihracata aittir.

Bununla beraber 1998 yõlõ Ağustos ayõnda Rusya�da patlak veren ekonomik kriz sonrasõ, bavul
ihracatõnõn durma noktasõna gelmesi, ayrõca fiyat problemeri nedeniyle Avrupa Birliği�ne ihracatta
rekabet şansõnõn azalmasõ, hem resmi bazlõ ihracatta hem de bavul ihracatõnda ciddi bir performans
kaybõyla karşõlaşõlmasõna yolaçmõştõr.

1998 yõlõ krizinden sektörün bu oranda etkilenmesi ihracata ve ihractta da tek pazara
bağõmlõlõğõndan kaynaklanmõştõr.

1998 yõlõnda yaşanan krizden Türk deri sektörü yarar da sağlamõştõr. Bugüne kadar ihracat
pazarlarõnda talebin yönüne göre hareket etmiş ve alternatif pazar arayõşlarõna girmemiş olan sektör
1999 yõlõnda itibaren ciddi bir pazar arayõşõ seferberliğine girişmiştir. Bu pazar arayõşlarõ çerçevesinde
Rusya ve Almanya gibi geleneksel pazarlara farklõ bir rekabet anlayõşõyla yeniden yönelmek bunun
yanõsõra ABD, Kanada ve Çin gibi talep yönünden istikrarlõ ve hacim olarak geniş pazarlarda sözsahibi
olmak hedef edinilmiştir. Fuar ve tanõtõm gibi aktif pazar arayõşlarõ devam ederken malõn kalitesinin de
üretim aşamasõnda ön planda tutulmasõ anlayõşõ benimsenmiştir.

Sektörün 1999 sonrasõ ihracat performansõnõn artõrõlmasõna yönelik faaliyetleri devam ederken
uluslararasõ alanda da global ekonomik krizin etkilerinin azalmaya ve yokolmaya başlamasõyla
yeniden bir canlanma başlamõştõr. Başta krizin kaynaklandõğõ Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere
Türkiye�nin hedef pazarlarõ olan Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Çin�den gelen sinyaller
ekonominin canlandõğõ yönündendir. Bu nedenle 1999 yõlõ ile başlayan dönemde dõş talepte de artõş
yönünde gelişmeler yaşanacaktõr.

Türkiye�nin bavul ticareti kapsamõnda yoğun ilişkiler olduğu Rusya pazarõnda ise, kõsa dönemde
genişleme sözkonusu olmayacaktõr. Ancak, Türk deri konfeksiyon sektörünün, deri giyimi iklim
özellikleri nedeniyle bizzat ihtiyaç nedeniyle kullanan Ruslarõn ayağõna kadar giderek (Moskova�da
kurulan Ticaret Merkezi bunun için bir araç olacaktõr) sözkonusu pazarda değşen ticari ortamda
maksimum pazar payõnõ almayõ hedeflemektedir.

Bütün olumlu iç ve dõş koşullarõn etkisiyle 1999-2005 yõllarõ arasõnda deri konfeksiyon
ihracatõnõn ortalama yõllõk yüzde 15 oranõnda artõş kaydederek 1999 yõlõnda miktar bazõnda 2,8 milyon
adet ve değer bazõnda 1998 yõlõ fiyatlarõyla 52 trilyon 622 milyar TL düzeyindeki ihracat
performansõnõ 2005 yõlõnda  miktar bazõnda 6,5 milyon adet ve değer bazõnda 1998 yõlõ fiyatlarõyla 127
trilyon 740 milyar TL�ye çõkaracağõ tahmin edilmektedir. Söz konusu dönemde ihracat eğilim
tahminleri aşağõdaki tablo:22 ve 23�de yer almaktadõr.

Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, tablo: 22 ve 23�de yer alan 1999-2005 yõllarõ arasõ ihracat
performans eğilimi tahminleri resmi ihracat verileri baz alõnarak yapõlmaktadõr. 1998 yõlõ Rusya krizi
öncesi mevcut olan yaklaşõk 2,5 milyar dolarlõk bavul ihracatõ kapsamõndaki rakamlarõn da ihracat
performansõna ilave edilmesiyle yukarõdaki  rakamlara miktar olarak 33 milyon adet ve değer olarak
1998 fiyatlarõyla 656 trilyon TL  eklemek gerekecektir.
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3.1.2 Üretim Projeksiyonu (1999-2005):

Türk deri konfeksiyon üretiminin yüzde 85 oranõnda ihracata yönelmektedir. Bu nedenle üretimde
meydana gelen artõş ya da azalõş eğilimi ihracatõ etkileyen gelişmelere sõkõ sõkõ bağlõdõr.

İhracat projeksiyonu başlõğõnda da belirtildiği üzere, deri konfeksiyon sektörü üretiminde 1999-
2005 döneminde 1994-1998 yõllarõ arasõnda yaşanan gelişme dönemine benzer bir genişleme
döneminin yaşanacağõ tahmin edilmektedir. Bunun nedeni özellikle yurtdõşõ piyasalarda yaşanacağõ
tahmin edilen olumlu gelişmelerdir. 1990�lõ yõllarõn ilk yõlllarõnõ takibeden dönemde 1994 yõlõndan
itibaren Dünya ticaretine yeni entegre olan pazarlar uluslararasõ ticarette bahar döneminin yaşanmasõna
neden olmuştu. 1997 yõlõnda başlayan ve 1998 yõlõnõn Ağustos ayõnda yaşanan global ekonomik krizle
birlikte ise bu bahar dönemi sona ermiştir.

Tablo:20- Deri Konfeksiyon Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu:(1999-2005)
Birim: 1000 Adet

Yurtiçi Talep Projeksiyonu Yõllõk Artõşlar %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.476 1.681 1.915 2.290 2.494 2.848 3.254    13,9         13,9 19,6        8,9    14,2   14,2

Tablo:21- Deri Konfeksiyon Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu:(1999-2005)
Birim: 1998 Fiyatlarõyla, Milyar TL

Yurtiçi Talep Projeksiyonu Yõllõk Artõşlar %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

32.320 36.757 41.934 47.871 54.681 62.493 71.458 13,7 14,1 14,1 14,2   14,3   14,3

Tablo:22- Deri Konfeksiyon Sektörü İhracat Projeksiyonu:(1999-2005)
Birim: 1000 Adet

İhracat Projeksiyonu Yõllõk Artõşlar %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2.811 3.233 3.718 4.276 4.917 5.655 6.503    15     15    15      15 15   15

Tablo:23- Deri Konfeksiyon Sektörü İhracat Projeksiyonu:(1999-2005)
Birim: 1998 Fiyatlarõyla Milyar TL

İhracat Projeksiyonu Yõllõk Artõşlar %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

55.226 63.510 73.036 83.991 96.590 111.078 127.740     15      15     15      15  15  15
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Söz konusu global ekonomik krizin yerini, başta AB ve ABD olmak üzere belli başlõ pazarlarda
büyümeye bõrakmasõ uluslararasõ ticaret için olumlu olarak yorumlanmaktadõr. Ayrõca, deri
konfeksiyon sektörünün tanõtõma ve pazarlamaya verdiği önemle beraber ihracat perfromansõnõn,
dolayõsõyla üretimin olumlu yönde artõşõna yolaçacaktõr. Bunun dõşõnda, Türkiye�de 1999 yõlõnõn
sonlarõnda uygulamaya konulan ekonomik istikrar tedbirleriyle reel ekonominin tekrar ön plana
çõkmaya başladõğõnõ öne sürmek mümkündür. Türkiye�de yõllardõr faiz oranlarõnõn yüksek olmasõ,
kredilere bağõmlõ sanayicileri etkiliyordu. Reel faiz oranlarõnõ makul düzeye düşürmek, ekonominin
büyüme potansiyelini artõrmak, ekonomideki kaynaklarõn daha etkin ve adil dağõlõmõnõ sağlamak
amacõyla alõnan bu kararlarõn özellikle faizlerin düşmesi ile birlikte faiz borçlarõnõ ödeyemeyen
ihracatçõyõ rahatlatacaktõr. Buna paralel olarak kredilere talep de artacaktõr.

Paralarõnõ üretime değil de faizler yüksel olduğu için para ile para kazananlar, bundan sonra
paralarõnõ üretime dönüştürmek zorunda kalacaklardõr.Alõnan bu kararlar üretimi artõrõcõ
kararlardõr.Yõllardõr yaşanõlan kronik enflasyon, Türk lirasõ faizlerini yüksek reel seviyelere çõkartmõş,
üretime yönelik yatõrõmlara olan talebi azaltarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkilerken sermayenin
genel olarak üretime yönelik ekonomik aktiviteden uzaklaşmasõna, spekülatif kazanç peşinde
koşmalarõna neden olmuştur. Enflasyon faizleri yükselterek finansman açõklarõnõ daha da büyütüyordu.
Enflasyonun tek haneli rakamlara indiği bir ekonomide, özel sektör daha etkin çalõşacaktõr.
Ekonominin dinamizmi ve verimlilik artacaktõr.

Böylelikle uluslararasõ ticaretteki olumlu beklentilere, içeride alõnan ekonomik kararlardan elde
edilmesi beklenen olumlu sonuçlar da eklenince deri konfeksiyon üretiminde 1999-2005 döneminde
yõllõk yüzde 15�ler düzeyinde bir artõş beklenmektedir. Bu çerçevede, 1999 yõlõnda miktar bazõnda 8
milyon 750 bin adet, değer bazõnda 1998 fiyatlarõyla 194 trilyon 90 milyar TL olan deri konfeksiyon
üretiminin 2005 yõlõnda miktar bazõnda 20 milyon 238 bin adet, değer bazõnda 1998 fiyatlarõyla 447
trilyon 734 milyar TL�ne yükseleceği tahmin edilmektedir. 1999-2005 dönemine ilişkin üretim
projeksiyonlarõ Tablo:24 ve 25�de yer almaktadõr.

3.1.3. İthalat Projeksiyonu:
Türkiye�de, kalite ve miktar olarak güçlü bir deri konfeksiyon sektörünün varlõğõ, deri

konfeksiyonda talebin ithal ürünlere yönelmesini önlemektedir.

Türkiye�nin deri konfeksiyon ithalatõ 1998 yõlõ itibarõyla 12 milyon dolar düzeyinde olup, esasen
1996 yõlõ başõnda AB ile kurulan gümrük birliği çerçevesinde sağlanan pazar açõlõmõyla büyük oranlõ
ithalat artõşõyla bu düzeye  ulaşõlmõştõr.

Bununla beraber, 1999-2005 döneminde, 1996 yõlõyla birlikte sağlanan pazar açõlõmõ kaynaklõ
ithalat artõş sürecinin tamamlanmasõ nedeniyle bu dönemde yaşanan ithalat artõşlarõnõn tekrar
gerçekleşmeyeceği düşünülmektedir.

Ayrõca, yurtiçi deri konfeksiyon talebinin yurtiçi üretime daha fazla yönelik olmasõ ve bundan
sonraki dönemde de gerek fiyat, gerek kalite ve gerekse çeşit olarak yurtiçi talebin cezbedilebileceğini
öngörmekte ve dolayõsõyla deri konfeksiyon ithalatõnda 1999-2005 döneminde büyük oranlõ artõşlar
beklenmemektedir.

Tablo:24 - Deri Konfeksiyon Sektörü Üretim Projeksiyonu:(1999-2005)
Birim: Adet

Üretim Projeksiyonu Yõllõk Artõşlar %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005
8.750 10.062 11.571 13.307 15.303 17.598 20.238 15 15 15 15 15 15

Tablo:25 - Deri Konfeksiyon Sektörü Üretim Projeksiyonu:(1999-2005)



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf78

Birim: 1998 Fiyatlarõyla Milyar TL
Üretim Projeksiyonu Yõllõk Artõşlar %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005
194.090 222.603 255.993 294.392 338,551 389.334 447.734     15     15    15     15   15   15

Tablo:26 - Deri Konfeksiyon Sektörü İthalat Projeksiyonu:(1999-2005)
Birim: Adet

İthalat Projeksiyonu Yõllõk Artõşlar %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

163.057 171.210 179.770 188.758 198.196 208.106 218.511     5    5     5     5 5  5

Tablo:27 - Deri Konfeksiyon Sektörü İthalat Projeksiyonu:(1999-2005)
Birim: 1998 Fiyatlarõyla Milyar TL

İthalat Projeksiyonu Yõllõk Artõşlar %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

3.207 3.367 3.535 3.712 3.898 4.093 4.298    5     5    5     5  5   5

Yapõlan öngörüler çerçevesinde 1999-2005 yõllarõ arasõnda deri konfeksiyon ithalatõnõn ortalama
yõllõk yüzde 5�ler düzeyinde artarak 1999 yõlõndaki miktar bazõnda 163.057 adet, değer bazõnda 1998
yõlõ fiyatlarõyla 3 trilyon 207 milyar TL düzeyinden 2005 yõlõnda 218.511 adte ve değer bazõnda 1998
yõlõ fiyatlarõyla 4 trilyon 298 milyar TL�ye yükseleceği tahmin edilmektedir.

Yukarõdaki Tablo:26 ve 27�de 1999-2005 yõllarõ arasõnda ithalatta meydana gelebilecek
eğilimlerle ilgili öngörüler yer almaktadõr.

3.1.4 Teknolojide Muhtemel Gelişmeler:
Bütün alanlarda olduğu gibi deri konfeksiyon üretiminde de ileri teknolojinin kullanõmõ

yaygõnlaşmaktadõr. Teknoloji, rekabet edebilmenin faktörlerinden bir haline geldiği için Türk deri
konfeksiyon sektörü de teknolojiyi yakõndan izleme gayreti içindedir.

Halihazõrda deri konfeksiyon sektöründe kullanõlan makinalar genellikle ithal ve Alman orijinli
olup teknolojik düzey olarak Hindistan, Çin ve Pakistan�dan ileri düzeyde yeralmaktadõr. Bununla
beraber, İtalya gibi Dünya konfeksiyon üretiminde öncü olan ülkeyi yakalamak Türk deri konfeksiyon
sektörünün hedefleri arasõnda yeralmaktadõr. Bu hedef doğrultusunda Türk deri konfeksiyon sektörü
moda-kalite ve teknolojik üretime ağõrlõk vermek yönünde faaliyetlerini yoğunlaştõrmõş
bulunmaktadõr. Önümüzdeki 5 yõllõk dönemde teknoloji üretim konusunda daha büyük bir mesafenin
alõnacağõ düşünülmektedir.

3.1.5. Rekabet Gücünde Gelişmeler:
Türk deri konfeksiyon sektörü, veri yetersizliği nedeniyle somut olarak hesaplanamamõşsa da,

ithalat/ihracat oranõ karşõlaştõrõlmasõ, uzmanlaşma katsayõsõ, Dünya ihracatõ içindeki payõ gibi rekabet
gücü göstergeleri bakõmõndan önemli rekabet üstünlüklerine sahiptir.

Ayrõca, önümüzdeki 5 yõlõk plan döneminde sektörün pazar arayõşlarõ ve tanõtõm seferberliğinin
sonuç vermeye başlamasõyla ihracatta yõllõk ortalama yüzde 15�ler civarõnda bir artõş sağlanacağõ ve bu
bağlamda yukarõdaki rekabet gücü göstergelerine olumlu anlamda yansõyacağõ düşünülmektedir.
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Bunun dõşõnda, DTÖ ve AB taahhütleri çerçevesinde Türkiye�nin ticari politikalarõnõ serbest
rekabet kurallarõ çerçevesinde   düzenlemesi nedeniyle Türk deri konfeksiyon sektörü, serbest rekabet
koşullarõna uyum sağlamamõş olan Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelrin haksõz rekabetine maruz
kalmaktadõr. Yeni plan döneminde Çin�in DTÖ üyeliği ve DTÖ kurallarõnõn Hindistan ve Pakistan
nezdinde daha geçerli hale gelmesiyle bu ülkelerin haksõz rekabet baskõsõ sektörün üzerinden kalkmõş
olacaktõr. Bu da sektörün ihracat kabiliyetine olumlu yansõyacaktõr.

Ayrõca, Türkiye�nin Avrupa Birliği�ne tam üyeliğinin gerçekleşme aşamasõna gelmesi, gümrük
birliği çerçevesinde imzalanan serbest ticaret anlaşmalarõnõn ona ermesi, ABD ile imzalanan Ticaret ve
Yatõrõm Anlaşmasõ�nõn sektörün menfaatine belli düzenlemeler gibi etkiler de sektöre olumlu
yansõyacak gelişmelerdendir.

3.1.6. Çevreye Yönelik Politikalar:
Türk deri konfeksiyon sektörü çevreye duyarlõ üretim tekniklerinin adapte edilmesi konusunda

1990�lõ yõllarõn başõndan itibaren çabalarõnõ yoğunlaşmõş bulunmaktadõr.

Bu çerçevede, çevresel konularõn önemli olduğundan hareket eden Deri Sanayii, Çevre Bakanlõğõ
ile 1994 yõlõnda bir �Çevre Protokolü� imzalanmasõnõ sağlamõştõr. Sözkonusu Çevre Protokolü  ile
Deri Sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerin engeç 1998 yõlõ sonuna kadar ya arõtma sistemine sahip
herhangi bir organize sanayii bölgesinde yeralmalarõ ya da kendi arõtma sistemlerini kurmalarõ
benimsenmiştir.

Bu Protokolle Deri Sanayicileri, belli bir geçiş süreci elde ederek uyum sağlama çalõşmalarõna
başlamõşlardõr

Deri sanayinin çevreye uyum çabalarõ sonucunda halihazõrda deri konfeksiyon sektöründe
üretilen mallarõn yüzde 70�i çevreye duyarlõ yöntemlerle uygulanõr durumdadõr.

Bunun için ileriki dönemlerde DTÖ kurallarõnõn ve ISO 14000 gibi  toplumsal standartlarõn
yaygõnlõk kazanmasõyla enazõndan sektöre yönelik haksõz rekabet yaratan diğer ülke sektörlerinin bu
haksõz rekabeti önlenmiş olacaktõr.

Bu durumda, geleneksel pazarlarda ve iç pazarda haksõz rekabete maruz kalmayan sektörün
ihracat performansõ yükselmiş olacaktõr.

3.1.7. Diğer Sektörler ve Yan Sanayii ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler:
Türk deri konfeksiyon sektörünün ilişki içinde bulunduğu başlõcalarõ Hayvancõlõk Sektörü, Deri

İşleme (Tabaklama) Sektörü ve Finans Sektörü�dür.

Bu sektörlerden ilki olan hayvancõlõk sektörünün geliştirilmesiyle ilgili olarak Tarõm Bakanlõğõ
tarafõndan bazõ çalõşmalarõn yapõlmakta olduğu gündeme yansõdõğõ oranda bilinmektedir.

Bununla beraber Tarõm Bakanlõğõ tarafõndan yapõlan faaliyetlerin daha çok et ve süt verimini artõrmak üzere olduğu dikkat
çekmektedir.  Deri konfeksiyon sektörünün hammaddesini sağlayan hayvancõlõk sektörünün deri hamaddesinin kalitesinin ve
sayõsõnõn artõrõlmasõnõ dikkate alacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak hernekadar bu konuda yetkililerle görüş
alõşverişinde bulunulmuşsa da sorunun çözümü yönünde bir mesafe katedilememiştir. Yeni plan döneminde kuruluşlar arasõ
diyaloğun daha fazla artõrõlmasõ mümkün olduğu takdirde, hayvancõlõk sektöründen deri hammaddesinin  daha fazla ve kaliteli bir
şekilde sağlanmasõ mümkün olacaktõr. Bu durumda, deri konfeksiyon sektörü de hammadde bakõmõndan ithalata  daha az bağõmlõ
hale gelecektir.

Deri konfeksiyon sektörünün ilişkilerinin yoğun olduğu diğer bir sektör deri işleme(tabaklama)
sektörüdür. Türkiye�nin en eski sanayilerinden birisi olan deri tabaklama sektörünün en önemli
sorunlarõ çevresel maliyetlerin ağõrlõğõ ve bu maliyetlerin hafifletilmesine yönelik destek
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mekanizmasõnõn yeterli olmamasõdõr. Çevresel maliyetlerin hafifletilmesi Türk deri konfeksiyon
sanayiinin daha ucuza girdi temin etmesi açõsõndan da yararlõ olacaktõr.

Deri işleme sektörü ile ilgili diğer bir önemli husus ise sektörün kendi içinde haksõz rekabetidir.
Büyük bir bölümü organize sanayi bölgelerinde ve çevresel şartlara uyumlu üretim yapan tabaklama
firmalarõ, sayõlarõ az da olsa çevresel maliyetlere katlanmadan üretim yapan organize sanayi bölgeleri
haricindeki firmalarõn haksõz rekabetine maruz kalmaktadõr.

Bunun için ileriki dönemde tabaklama sektörünün tümünün çevresel koşullara uygun üretim
yapmasõnõn sağlanmasõ ve bu firmalarõn çevresel maliyetlerinin azaltõlmasõ ve desteklenmesi büyük
önem arzetmektedir. Bu koşullar sağlandõğõ takdirde Türk deri konfeksiyon sanayiinin daha ucuz ve
kaliteli deriyi ithalat şartlarõna bağõmlõ olmadan temin etmesi mümkün olabilecektir..

Finans sektörüyle ilişkiler ise Türk deri konfeksiyon sektörü açõsõndan ayrõ bir öneme sahiptir.
Çok büyük bir bölümünü küçük ve aile tipi işletmelerin oluşturduğu Türk deri konfeksiyon sektörü,
ticari faaliyetlerinde özsermayeden ziyade kredi dayalõ işlem yapmaktadõr. Bu nedenle finans
kesiminin güçlü ve reel sektörü destekleyen bir tutum içinde olmasõ sektörünhareket kabiliyetini
yükseltecektir. Bununla birlikte Türkiye�de finansal kurumlarda sanayii destekleyici bir tavõr biryana
kriz ortamlarõnda, mevcut ilişkileri bile zorlaştõrõcõ tutumlar sergilenebilmektedir. Bu da finans
sektöründe faaliyet gösteren kurumlarõn yapõsal zaafiyetinden kaynaklanmaktadõr.

Yeni plan döneminde olumlu beklentiler içinde olunan bir husus da, bu nedenle, fiinansal yapõnõn
güçlendirilmesi ve finans kuruluşlarõnõn reel kesimi destekler bir yapõya büründürülmesidir.

4. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI
GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
POLİTİKALAR

4.1. Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler:
4.1.1 Finansman:
Deri konfeksiyon sektörünün en acil ihtiyacõ�finans� sağlanmasõdõr.

Bunun için , herşeyden önce sektörün tekrar aktif hale getirilebilmesini teminen �Kriz� Kredisi�
veya �İşletme Kredisi� adõ altõnda uzun vadeli ve düşük faizli bir finansman aracõna acilen
kavuşturulmasõ gerekmektedir.

Sektörün acil finansman ihtiyacõnõn karşõlanmasõnõ teminen iki alternatif önerilebilir:

1) Eximbank kredi programlarõnda yalnõzca deri sektörüne ve bu geçiş dönemine özel bir
düzenleme yapõlmalõdõr. Dünya Bankasõ tarafõnda Eximbank�a aktarõlacak kaynağõn deri sektörüne
yönelik değerlendirilmesi bu bakõmdan önem arzetmektedir.

2) Halk Bankasõ�ndan deri sanayicisine bütçe kaynaklõ, iki yõl ödemesiz, beş yõl süreli, en fazla
%10 faizli olarak verilecek �kriz kredisi�.

Ayrõca;

•  Eximbank kredilerinden yararlanmak üzere Bankalarõn talep ettiği teminat mektuplarõyla ilgili
olarak; son 6 aya kadar Eximbank�a kredi ödemelerinde sorun yaşamayan ve ihracata devam eden
firmalara teminat mektuplarõnda bankalarõn toleranlõ olmasõ, ayrõca 1 yõl önceki komisyon oranlarõnda
bu mektuplarõn verilmesi,

•  Eximbank�õn yõllõk teminat mektuplarõnõn, TL kredilerinde 4 aylõk, döviz kredilerinde 6 aylõk
kredi kapatmalarõnda ödeme ve taahhütler yerine getirilince, firma istediği takdirde teminat
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mektubunun bankaya iade edilmeyip aynõ teminat mektubunun yeni kredi talebinde kullanõlmasõ (4
aylõk ve 6 aylõk krediler için 1 yõllõk teminat mektubu istenmektedir).

•  1999 yõlõna mahsus olmak üzere faiz ve ihracat taahhütlerini kapatan firmalara Eximbank
kredilerinin otomatik olarak 1 yõl uzatõlmasõ,

•  Eximbank kredilerinin dilimi içinde sevk öncesi kredi limitinin oranõnõn azaltõlarak
performans kredi limitinin artõrõlmasõ,

•  TL kredilerinin vadelerinin 6 aya, döviz kredilerinin 9 aya çõkarõlmasõ talep edilmektedir.

4.1.2 İstihdam:
Türk deri konfeksiyon sektörü hem kayõtlõ istihdama yönelerek kayõtlõ ekonomiye olan katkõsõnõ

artõrabilmek hem de istihdam maliyeti yükünü azaltabilmek için bir �istihdam teşviki� önerisi
hazõrlamõş bulunmaktadõr.

1998 Yõlõ Mart ayõnda sektörü kayõtlõ çalõşmaya teşvik etmesi amacõyla �Deri Sektörü�ne yönelik
�İstihdam Teşviği� taslaklarõ Dõş Ticaret Müsteşarlõğõna (DTM) sunulmuş ve DTM tarafõndan
değerlendirilerek, yasal süreçten geçmek üzere Yüksek Planlama Kurulu�nun (YPK) gündemine kadar
gelen sözkonusu istihdam teşviği YPK�nin gündeminden geçememiştir.

Bu konuda sektörün talebi devam etmektedir ve bu çerçevede; Sanayi sicil belgesi sahibi
imalatçõ-ihracatçõ firmalar bir takvim yõlõ önceki ihracat tutarõ �performans� kabul edilerek:

•  01.01.1999 tarihinden itibaren her üç ayda bir verilecek kurumlar vergisi beyannamelerinde
tahakkuk edecek vergiden, her yüzbin dolarlõk ihracat için dört (4) işçinin üç aylõk dönem içinde
ödenmiş muhtasar yükü mahsub edilmeli,

•  Ayrõca  şirketler, muhtasar vergisini ödemiş olmalarõ kaydõyla, muafiyet kazanõlan her yirmi
(20) işçi için kurumlar vergisinden üç puan indirme hakkõ verilmeli ve bu hak da 15 puanla
sõnõrlanmalõ.

Sözkonusu istihdam teşviğinin işlerliğe kavuşmasõyla;

•  kayõtsõz ekonomiye karşõ haksõz rekabetin önlenmesi,

•  mükellefin (firmalarõn) kurumsallaşmasõ sağlanmõş olacak,

•  SSK gelirlerinde belirli bir girdi artõşõ da engellenmemiş olacaktõr.

•  Yeni Vergi Yasasõ�nõn ağõrlõğõnõn azalacağõ gerçeği vurgulanmalõdõr.

4.1.3 Pahalõ Enerji
Türkiye halihazõrda, sanayiide kullanõlan elektrik maliyeti açõsõndan en pahalõ Avrupa ülkesi

durumundadõr. Sanayii kullanõmõndaki elektriğin daha uygun maliyetlerle sunulmasõ bir an önce
sağlanmalõdõr.

Ayrõca enerji girdi maliyetlerinin azaltõlabilmesi amacõyla Sanayi, Ticaret odalarõna kayõtlõ ve
kapasite raporu olan imalatçõ ihracatçõlara  enerji tüketiminde ve telekomünikasyon harcamalarõnda
yüzde 50 iskonto sağlanmalõdõr.

Diğer taraftan, Türkiye son yõllarda önemli bir enerji darboğazõna girmiştir. Elektrik kesintileri
sektörde verimliliği azaltan bir boyuta ulaşmõştõr. Sanayiin yoğun olduğu bölgelerde kesinti
programlarõnõn uygulanmamasõnda fayda bulunmaktadõr.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf82

4.1.4 Tanõtõm ve Pazarlama:
Ancak, sektörün alternatif pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi için kõsa vadeli bazõ

önlemler alõnmasõ gerekmektedir:

•  mevcut fuar desteğinin firma bazõnda üç defaya mahsus katõlõm limitinin kaldõrõlmasõ ve tüm
katõlõm masraflarõn mümkün olduğunca Devlet tarafõndan karşõlanmasõ,

•  Türkiye�de düzenlenen fuarlar da yerel alõcõlara değil, uluslararasõ alõcõlara hitap eden
enternasyonal fuarlardõr. Bu fuarlara katõlan firmalara verilecek olan fuar desteği de sektörün
uluslararasõ pazarlarda güçlenmesine yardõmcõ olacaktõr. Özellikle İstanbul�da düzenlenen deri
konfeksiyona yönelik fuarlara katõlõm teşvik edildiğinde, sektör de Dünya�nõn en iyi fuarlarõndan birini
düzenleyerek turizm gelirlerinin artõrõlmasõ da sağlanmõş olacaktõr.

•  halen uygulamada olan yurtdõşõ ofis ve mağaza desteği Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri (SDTŞ)
bazõnda tekrar değerlendirilmeli ve göstermelik olmaktan ziyade somut olarak uygulanabilir şekle
dönüştürülmesi,

•  coğrafi olarak uzak olan potansiyel pazarlara ihracatõmõzõ teşvik etmek amacõyla THY yoluyla
kargo taşõmacõlõğõnõn desteklenmesi veya sektörün navlun maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak bir
destek sisteminin adapte edilmesi gerekmektedir.

4.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler
4.2.1. Tanõtõm:
Moda ve markalõ ürün ihracatõnõn artõrõlmasõ ve uluslararasõ pazarlarda daha fazla pay elde

edilmesini sağlamak amacõyla ülke imajõnõ ön plana çõkarõcõ tanõtõm kampanyalarõna ihtiyaç
bulunmaktadõr. Örneğin �Türk Derisi� , �Türk Deri Konfeksiyonu� gibi. Bunun için de, uzun dönemli
ve geniş çaplõ bir tanõtõm kampanyalarõ düzenlenmelidir. Böylesi tanõtõm kampanyalarõnõn
yapõlabilmesi için daha önce belirtilen �Fuar ve Tanõtõm� desteğinin sektöre yönelik yeniden
düzenlenmesi daha fazla önem kazanmaktadõr.

4.2.2. Off-Set
Dõş ticarette sõnõrlarõn neredeyse kalktõğõ yoğun rekabet ortamõnda ülkeler muhtelif teşvik

sistemleri uygulamaktadõrlar.

Söz konusu teşvik araçlarõndan birisi de Off-Set Anlaşmalarõ kapsamõnda dõş ticaretin teşvik
edilmesidir. Bu konuda ülkemizde de 16 Aralõk 1998 tarih ve 23555 sayõlõ Resmi Gazete�de bir Tebliğ
yayõmlanmõştõr. Konuyla ilgili olarak Off-Set anlaşmalarõnda deri ve deri ürünlerine de mutlaka yer
verilmesi, 10. büyük dõş ticaret sektörü olan Deri Sanayiinin daha fazla gelişmesini sağlayacaktõr.
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

DERİ EŞYA (SARACİYE)
ALT KOMİSYONU RAPORU
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SUNUŞ

Planlõ kalkõnma döneminin otuz beş yõlõnõ geride bõrakarak Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
hazõrlõk çalõşmalarõnõ, "saraciye sektöründe yaşanan sorunlarõ ve çözüm önerilerimizi" de belirterek
tamamlamõş bulunuyoruz.

Planlõ dönemin başlangõç yõllarõnda, özellikle tabii deriden imal edilen saraciye ürünlerimizin
hayal dahi edemediğimiz ihracatõnõ, planlõ  dönem içinde, birçok ülke yanõnda, bu sanayi dalõnda
ağõrlõğõ olan ülkelere de yapabilme başarõsõnõ elde ettik. Yurt içi ihtiyacõnõ karşõlamanõn dõşõnda
giderek artan ve daha da artacağõna inandõğõmõz ihracatõmõzõn bu şekilde gelişmesinde, biz saraçlarõn
çabalarõ yanõnda, bize kaliteli ham deri ve yardõmcõ malzeme sağlayan, başta deri sanayicimiz olmak
üzere tüm yan sanayi kuruluşlarõmõzõn büyük payõ olduğunu vurgulamak isterim.

Ürettiği malõnõ dõş ülke pazarlarõna satabilme cesaret ve basiretini gösteren her müteşebbisin en
büyük desteği şüphesiz, bu konularda onu destekleyen kamu kurumlarõnõn mevcudiyetidir. Bu ülkeyi
seven ve onun varlõğõnõ her şeyden üstün tutan ve ihracatõn ülke kalkõnmasõndaki önemine inanmõş
insanlar olarak gayretlerimizi, bizi yönetenlerin katkõlarõ ile sürdürme azim ve kararõndayõz.

Bu raporun hazõrlanmasõnda özveri ile çalõşan komisyon üyelerine ve çalõşmada büyük katkõlarõ
olan Türkiye Deri Sanayi İşveren Sendikasõ Genel Sekreteri Sayõn Akansel Koç ve Eğitim Uzmanõ
Sayõn Neşe Kartal'a teşekkürlerimi sunarõm.

Saygõlarõmla

Hakkõ MATRAŞ

Saraciye Sanayi Alt Komisyon Başkanõ
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1. GİRİŞ

Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlanmasõ:

Bu sektörün varlõğõ, ehlileştirilmiş hayvanlarõn, insanlarõn yararlarõ için kullanõlmasõ ve bu amaçla
hayvanlarõn gücü ile süratinden en iyi şekilde faydalanabilmek için koşum ve eğer takõmlarõ imali ile
başlamõştõr. Ancak zamanla toplum ihtiyaçlarõnõn artmasõ ve çeşitlenmesi, insan yaşantõsõnda moda
fikrinin hakim rol oynamasõ, diğer taraftan teknoloji ile değişik yapõlarda ham ve yardõmcõ maddelerin,
benzer ikame maddelerinin bulunmasõ ile bu sanayi tarafõndan kullanõlmasõ, bugün saraciye üretim
zinciri içinde yer alan mamul türlerini çok çeşitlendirmiştir. Saraciye; "Tabii ve Suni Deriden,
ayakkabõ ve giysi dõşõnda çeşitli kullanõm ve süs eşyasõ üreten bir sanayi dalõ" olarak tanõmlanabilir.

Uluslararasõ tasnif sistemine göre, saraciye eşyasõ olarak kabul edilen mallarõ, aşağõda belirtilen
gruplar halinde toplamak mümkündür.

1. Seyahat çantalarõ, spor çantalarõ ve bavullar; kasalõ-kasasõz.
2. Kasalõ-kasasõz okul ve evrak çantalarõ,
3. Kadõn çantalarõ, el portföyleri,
4. Para çantalarõ; cüzdanlar, portmonoler,
5. Askõlõ, askõsõz erkek el çantalarõ,
6.  Kasalõ-kasasõz müzik alet kutularõ, mücevher ve kõymetli cihaz kutularõ,
7. Bel kemerleri, saat kayõşlarõ,
8. Koşum ve eğer takõmlarõ, tasmalar,
9. Avcõlõk ve spor malzemeleri,
10. Büro malzemeleri, sümen takõmlarõ dosyalõklar, kalemlikler, bloknotlar, ajanda vs.
11. Hediyelik eşya, süs eşyalarõ, anahtarlõklar ve diğer benzeri eşyalar.

Saraciye eşyasõ addedilen mallar incelendiğinde, genelde kõymetli kabul edilen mallarõ muhafaza
etmek veya taşõmak için üretilen eşyalarõn çoğunluğu teşkil ettiği görülmektedir. Eşyada aranan nitelik
taşõma ve muhafaza etme olduğuna göre imal edildiği ana maddenin  de bu özelliklere uygun olmasõ
3gerekir. Bu bakõmdan hafif ve sağlam olmasõ ve insanlar tarafõndan kullanõlmasõ nedeniyle
görüntüsünün de iyi olmasõ şarttõr. Bu özelliklere en uygun madde tabi deridir. Ancak zamanla tabi
deri yerine ikame maddeleri geliştirilmiş ve suni deri türleri, plastikler, tekstil ürünleri ve alüminyum
malzemeler de bu sanayi tarafõndan kullanõlmaya başlanmõştõr.

Bu itibarla, Saraciye sektörünün diğer sanayi kollarõnda olduğu gibi kesin olarak sõnõrlamak veya
mal bazõnda üretimlerini kesinleştirmek olasõlõğõ yoktur.

Diğer taraftan, uluslararasõ ticarette konu teşkil eden eşyayõ bölüm, faslõ ve tali fasõllara ayõrmak
suretiyle sistematik bir şekilde gösteren gümrük giriş tarife cetvelinde saraciye eşyasõnõn genel olarak
42. fasõlda yer aldõğõ görülmektedir.

Konuya açõklõk getirmek amacõ ile gümrük giriş tarife cetvelinin genişletilmiş 2. baskõsõ fasõl
42'de yer alan önemli ifadeler aynen alõnarak aşağõda derc edilmiştir.

FASIL 42
Deri eşya; saraciye eşyasõ, eyer ve koşum takõmlarõ, seyahat eşyasõ, el çantalarõ ve benzeri

muhafazalar; hayvan bağõrsağõndan mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç).
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UMUMİ İZAHAT
Bu fasõl, esas itibarîyle, tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden mamul eşyalarõ ihtiva

etmekte; aynõ zamanda, deri sanayimizin hususiyetlerine haiz olan ve fakat başka maddelerden imal
olunan bazõ eşyalarõ da kapsamaktadõr.

42.01 - Her tür hayvan saraciye eşyasõ, eyer ve koşum takõmlarõ (koşum kayõşlarõ, yularlar,
dişlikler, burunsallõklar, eyer örtüleri, eyer torbalarõ, köpek elbiseleri ve benzeri) ((imal edildiği madde
ne olursa olsun). Bu eşyalar arasõnda; eyer, koşum, boyunduruk, hamut, dizgin, başlõk, göz koruyucu,
yem torbasõ, eyer halõsõ ve yastõklar, özel örtü ve kõyafetler, köpek tasmasõ, paltosu vb.

42.02 - Seyahat çantasõ; sandõklar, bavullar, valizler, evrak çantalarõ, okul çantalarõ, gözlük
kõlõflarõ, dürbün muhafazalarõ, fotoğraf makinasõ muhafazalarõ, müzik aletleri muhafazalarõ, silah ve
tabanca kõlõflarõ ve benzeri muhafazalarõ, tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden,
plastik madde yapraklarõndan, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan
yapõlmõş veya tamamen yahut kõsmen bu maddelerle veya kağõtla kaplanmõş seyahat çantalarõ, tuvalet
çantalarõ, sõrt çantalarõ, el çantalarõ, erzak çantalarõ, portföyler, para keseleri, harita ve kimlik
muhafazalarõ, sigara kutularõ, tabaka ve tütün kese ve kutularõ, takõm çantalarõ, spor çantalarõ, şişe
muhafazalarõ, mücevher kutularõ, pudra-baharat-barut kutularõ, bõçak kõlõflarõ ve benzeri muhafazalar.

Bu pozisyona girenler;

Bavul, şapka kutusu, tuvalet eşyasõ kõlõflarõ, her türlü çanta, anahtar, kitap, gözlük, fotoğraf,
dürbün, silah, müzik aletleri kõlõflarõ ve kap oluşturan diğer eşyalar.

42.03 - Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyasõ ve aksesuarõ.

Bu pozisyonda yer alan giyim eşyasõ teferruatlarõ:

Giyim eşyasõ, eldivenler (spor eldivenleri, her türlü sanat ve meslek erbabõnõn korunmak amacõyla
kullandõklarõ eldivenler), bel kemerleri; kõlõç kayõşõ ve palaskalarõ.

Bu pozisyona girenler:

a) Aglomore deriden kaynakçõ eldiveni

b) "Giyim eşyasõ ve aksesuarlarõ" deyiminden; diğerleri ile beraber eldivenler (spor eldivenler ve
koruyucu eldivenler dahil) önlükler ve her türlü sanat ve  meslek erbabõnõn korunmak amacõyla
kullandõklarõ diğer özel teçhizat, askõlar, bel kemerleri, kõlõç kayõşõ ve palaskalarõ, bilek kayõşlarõ
anlaşõlõr.

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

Transmisyon kolonlarõ, taşõyõcõ kolonlar, makinelerde kullanõlan eşya dokuma sanayii için takeler.

Bu pozisyona girenler:

Makina kayõşlarõ ve kolonlarõ (kesik veya devamlõ), taşõyõcõ kaplar,mekik siperleri, conta ve
rondelalar, supap köseleleri, çekiç, diyafram (gaz sayaçlarõ için), ince ve kalõn borular (tabii deri veya
terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden).

Aşağõda yazõlõ olanlar özellikle bu pozisyona dahil olanlardõr. Bavul ve valiz etiketleri, ustura
kayõşlarõ, ayakkabõ bağlarõ, paket taşõmaya mahsus kulplar, valiz veya bavullar için köşe bantlar, puf
kõlõflarõ, 42.01 ve 42.04 pozisyonlarõna girmeyen umumi istimale mahsus kayõşlar, çocuklar için
tasmalar, muhtelif boydaki dikiş şeritleri, eyerlere mahsus olanlar dõşõnda kalan örtüler, kitap için
okuma kõlõflarõ, sümenler, deriden matara veya su kõrbalarõ ve sair kaplar, pantolon askõlarõnõn aksamõ;
şemsiye ve  baston kõlõflarõ, püskülleri ve benzerleri, kõlõç püskülü; hususi şekilde kesilmiş deri, kösele
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parçalarõ (eldiven, ayakkabõ aksamõ ve bu faslõn diğer pozisyonlarõ ile tarifenin diğer fasõllarõna giren
sair eşya için kesilerek şekil verilmiş olanlar hariç.)

Toz bezi olarak kullanõlmak üzere kenarlarõ dantellenmiş veya bastõrõlmõş güderiler, üzeri karaca
derisi ile kaplõ tõrnak cilalayõcõlarõ.

Bu pozisyona giren eşyanõn da tamamõ saraciye eşyasõdõr.
Ayrõca,

66.02.00 Kamçõlar, kõrbaçlar
97.01.00 Kesici ve dürtücü silahlar için kõnlar
94.01.91 Minderler yastõklar
94.02.91 Şilteler
97.04.90 Tavla, dama, satranç vb. oyun takõmlarõ
97.06.31 El ve ayak toplarõ
97.06.39 Eskrim maske ve plastronlar
62.17.10.90 Giyim eşyasõnõn hazõr aksesuarlarõ, tekstil kemerler

Tabii, suni veya terkip yolu ile elde edilen deri ve köseleden kõsmen de olsa imal edildikleri
takdirde saraciye eşyasõ addedilir ve saraciye üretim zincirinde yer alõrlar.

Diğer taraftan, uluslararasõ iktisadi faaliyetlerin sõnõflandõrõlmasõnda, saraciye sektörü, geniş bir
tanõmlama ile aşağõdaki gibi ifade edilmiştir.

3233. Ayakkabõ ve giyim eşyasõ hariç, deri ve benzeri malzemelerden eşya sanayi.
42.05 - Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya;
Adreslikler, ustura bileme kayõşõ, ayakkabõ bağõ, puf kõlõflarõ, yeni yürüyen çocuklara takõlan

kayõşlar sümen, halõ, şişe, baston ve şemsiye kõlõflarõ, püsküller, tõrnak parlatma tamponu, şekil
verilerek kesilmiş deriler, pantolon askõsõ aksamõ, vd.

42.06 - Bağõrsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak, mesane ve benzerden mamul eşya.)
Kaynak Kullanõmõ destek Fonu Uygulanacaklar: Mal mukabili, vadeli akreditif, kabul kredili

ödeme şekline göre yapõlacak ithalatta, ithalat tutarõnõn (teslim şekli itibariyle) yüzde 1'i K.K.D.F.'u
tahsil edilecektir.)

Diğer Kurallar: Bu pozisyona girenlerin tamamõ, birinci sõnõf gümrüklerden tahlile tabi tutularak
ithal edilebilir.

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

2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
2.1. Mevcut Durum:
Tarihi, hayvanlarõn insan yararõna kullanõlmaya başlamasõna kadar uzanan saraciye üretimi,

özellikle Orta Asya'da yaşayan akõncõ bir ulus olan Türklerin, at binen, silah kullanan bir topum
olmalarõ nedeni ile büyük önem taşõmõş ve yayõldõklarõ bölgelerde de bu sanatõ devam ettirmişlerdir.

Osmanlõ İmparatorluğunun üç kõtaya yayõlmasõ, büyük çapta ata binen ve at kullanan bir orduya
sahip olmasõ, eyer ve koşum takõmlarõ ile silah teçhizatõ üretiminin ne denli bir mertebeye ulaştõğõ
hakkõnda bizlere fikir vermektedir.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul�u fethetmesinden on yõl sonra 1463 yõlõnda bugün Fatih
Hükümet binasõ, Fatih parkõ ve etrafõndaki apartmanlarõn bulunduğu yere İstanbul Saraçhanesi'ni
(Saraçhane-i Kebir) yaptõrmõş ve daha önce Bezzaziye mevkiinde bulunan saraçlarõ buraya nakletmiş
ve bunu bir fermanla belgelemiştir. Bu fermana göre, saraçlõğa ait eşya yalnõz saraçhanedeki araçlar
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tarafõndan yapõlacak, başka semtlerdeki saraçlar ne bu eşyayõ yapabilecek ve ne de satabileceklerdir.
Saraçlara verilen bu imtiyaz Fatih'ten sonra gelen Padişahlar tarafõndan da tanõnmõş ve bu konuda
tecdit beraatlarõ vermişlerdir. Bu imtiyaz 1906 yõlõna kadar kesin olarak uygulanmõş ve alõnan kararlar
aynen yenilenmiştir.

Fatih Camii'nin güney doğusunda yaptõrõlan ve gelirleri Ayasofya'ya vakfedilen İstanbul
Saraçhanesi, kuruluşu olan 1463 yõlõndan 230 yõl sonra 5 Eylül 1663 yõlõnda, tarihte Büyük Fatih ve
Aksaray yangõnõ adõyla geçen yangõnda tamamen yanmõştõr.

Fatih Sultan Mehmet'in anõlarõnõ yaşatmak amacõyla aynõ sahada, esnafõn büyük gayreti ve
çalõşmalarõ sonucu 320 dükkandan oluşan Saraçhanebaşõ yeniden kurulmuş ve 1908 yõlõna kadar
disiplinli bir çalõşma ile canlõlõğõnõ muhafaza etmiştir.

Ancak 1908 yõlõnda meydana gelen Fatih yangõnõnda Saraçhanebaşõ'ndaki dükkanlar tamamen
yõkõlmõş ve geriye sadece Saraçhanebaşõ ismi kalmõştõr.

Bu yangõndan sonra Saraçhane esnafõ günün şartlarõna göre şehrin muhtelif yerlerine dağõlmõştõr.
Halen esnafõn çoğunluğu Mercan havalisinde toplanmõş bulunmaktadõr.

Cumhuriyetin ilanõndan sonra o zaman 3512 sayõlõ cemiyetler kanunu hükümlerine istinaden 13
Eylül 1940 tarihinde İstanbul Saraçlar Cemiyeti yeniden kurulmuştur. Bilahare adõ İstanbul ve
Havalisi Umum Saraçlar Derneği'ne dönüştürülen bu dernek 1463 yõlõnda kurulan Saraçhane-i Kebir
esnafõnõn devamõdõr ve belgelenmiş olarak 530 yõllõk geçmişe sahiptir.

Kõsaca özetlemek gerekirse saraciye eşyasõ üretimi Türklerin Orta Asya'dan başlayarak gittikleri
her yere götürdükleri ve geliştirdikleri en eski ve yaygõn sanat koludur.

2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar
Bu sektörde Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi ile Kara Kuvvetleri Askeri

Dikim Evi, Kamu kuruluşlarõ olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Saraciye eşyasõ üreten özel sektöre ait kuruluşlarõn dağõlõmõ şu şekildedir.

İstanbul Ticaret Odasõna kayõtlõ firma   750
İstanbul Umum Saraçlar Derneğine kayõtlõ firma 3180

Yurt içinde çeşitli yörelere dağõlmõş küçük çapta üretim yapan ve hiç bir dernek ve odaya kayõtlõ
olmadõğõ için isim ve adresi temin edilemeyen ancak İstanbul'dan aksesuar aldõklarõ bilinen 500 kadar
firmanõn varlõğõ da tahmin edilmektedir.

2.1.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ:
Bu sanayi dalõnda, üretilen mamullerin çok çeşitli oluşu, kullanõlan ham ve yardõmcõ maddelerin

değişik yapõlara sahip bulunmasõ ve üretim metotlarõnõn mamul çeşitlerine ve kullanõlan maddelere
göre değişik şekillerde uygulanmasõ, emek yoğun bir üretimi gerektirdiği için insan gücü ve
vasõflarõnõn üretimde etkin olmasõ, sabit ve tutarlõ bir kapasite kriter tespitine olanak vermemektedir.
Ancak, bugünkü uygulamada kapasite hesaplamalarõ, planlanan üretim çeşitleri ve miktarõ üzerinden,
mevcut makina parkõ ve işçi adedi nazara alõnarak yapõlmaktadõr.

Kapasite raporlarõnda belirtilmiş olan değerler yõl içinde iç ve dõş talepler doğrultusunda
değişebilmektedir. Dolayõsõyla fiili üretim rakamlarõ birbirleri ile mukayese etmek imkanõ yoktur.
Üretim zincirinde yer alan binlerce tip imalat içinde, talep doğrultusunda bir üretim türünden diğerine
olan kaymalar bu mukayese imkanõnõ ortadan kaldõrmaktadõr.

Bu bakõmdan herhangi bir saraciye çeşidi veya grubu için Türkiye çapõnda verilecek üretim
kapasite değeri bizi yanõlmaya sevk edecektir.
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Ayrõca bu değeri, fiili üretime karşõlaştõrõp kapasite kullanõm oranlarõnõ ortaya koymak yine
aldatõcõ olmaktan başka bir işe yaramayacaktõr.

Örneğin; Bir tesisin, planladõğõ üretim çeşitleri üzerinden, makina farkõ ve mevcut işçi adedi
nazara alõnarak;

20.000 adet / yõl kadõn çantasõ
  8.000 adet / yõl portmone çantasõ
  5.000 adet / yõl bel kemeri

üretim kapasitesi tespit edilmiştir.

Ancak, yõl içinde vaki taleplerle fiili üretim 40.000 adet cüzdan, 8.000 adet bel kemeri, 13.000
adet kadõn çantasõ olarak gerçekleşmiştir. Veya çok kaliteli ve işçiliği ağõr olan bir kadõn çantasõ
siparişi nedeniyle yõlda ancak 11.500 adet çanta üretimi yapõlabilmiştir. Çünkü kapasite, normal
standartta, orta boy bir mamul göz önüne alõnarak hesaplamaktadõr. Üretimi daha basit veya daha güç
olan modellerle üretim değerleri tabiatõyla değişmektedir.

Bu bakõmlardan saraciye sektörü, diğer üretim gruplarõna benzememekte kendine özgü bir
karakter taşõmaktadõr.

Ülkemizde yüzyõllar boyu faaliyetini sürdüren ve 60 milyonu aşan nüfusumuzun tüm saraciye
eşyasõ ihtiyacõnõ karşõlayan ve bugüne kadar ithal ihtiyacõ hissettirmeyen ve son yõllarda ise gittikçe
artan miktarlarda ihracat gayreti içinde bulunan sektör için şu hususlarõ vurgulamakta yarar
bulunmaktadõr.

1. Üretici firmalarõn yüzde 90'nõ ortalama 6 işçi çalõştõran küçük şahõs suni deri karõşõmõ malzeme
kullanmakta ve harcõalem saraciye eşyasõ üretmektedirler.

2. Genel olarak, çoğunluğu teşkil eden küçük işletmeler tekstil ve suni deri karõşõmõ malzeme
kullanmakta ve harcõalem saraciye eşyasõ üretmektedirler.

3. Çoğunluğu teşkil eden küçük işletmelerde yeterli sermayenin bulunmayõşõ ve ürettikleri mal
türlerinde iç pazarda mevcut rekabet nedeni ile bu kesim, üretilebileceklerin (kapasitelerinin) 0.60'õ ile
çalõşmak durumunda kalmaktadõrlar.

TABLO: 1- Saraciye Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu

a) Deriden Üretilmiş Saraciye Eşyasõ (adet) (1000)

Sõra
No

Ana Mallar
K.K.O.

Kap.
Birim 1995 1996 1997 1998

1 Seyahat el çantalarõ spor
çantalarõ, bavullar

%65 adet 104 112 120 117

2 Okul ve kasalõ-kasasõz evrak
çantalarõ

adet 1420 1520 1642 1609

3 Kadõn çantalarõ, el portföyleri adet 3790 4055 4380 4292
4 Para çantalarõ, cüzdanlar,

portmonoler
adet 7715 8255 8915 8736

5 Askõlõ, askõsõz erkek el çantalarõ adet 1284 1374 1483 1452
6 Bel kemerleri, saat kayõşlarõ adet 8256 8834 9540 9349
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b) Deri Dõşõ Malzemelerden Üretilen Saraciye Eşyasõ: (1000 adet)

Sõra
No

Ana Mallar
K.K.O.

Kap.
Birim 1995 1996 1997 1998

1 Seyahat el çantalarõ spor
çantalarõ, bavullar

%65 Adet 6226 6662 7195 77051

2 Okul ve kasalõ-kasasõz evrak
çantalarõ

Adet 5210 5574 6020 5899

3 Kadõn çantalarõ, el portföyleri Adet 2030 2172 2345 2298
4 Para çantalarõ, cüzdanlar,

portmonoler
Adet 10152 1086

2
11730 11495

5 Askõlõ, askõsõz erkek el çantalarõ Adet 1245 1332 1438 1409
6 Bel kemerleri, saat kayõşlarõ Adet 2571 2752 2972 2912

2.1.3. Üretim:
a) Üretim Yöntemi - Teknoloji:
Emek yoğun ve kendine özgü bir sanat kolu olan saraciye üretiminde uygulanan yöntem esas

itibariyle dünyanõn her yerinde aynõdõr. Ancak yüksek kapasiteli ve bant sistemi ile bir modeldeki
eşyadan büyük miktarda üretim yapan kuruluşlarda bir takõm makina ve ekipman ilavesi ile işin
süratlenmesi sağlanmõştõr. Elle yapõlan işlemlerin bir kõsmõ makina ile yapõlabilir hale getirilmiştir
veya iki üç işlem birleştirilmiştir. Seri üretim için kõsmen sağlanabilen bu otomasyon, genellikle ABS
malzeme kullanarak üretilen çanta ve bavullar için uygulanmaktadõr.

Bu itibarla saraciye eşyasõ üretiminde ülkemizde uygulanan yöntem ile ileri ülkelerde uygulanan
yöntem aynõdõr.

Üretim şu safhalarõ içermektedir:

i) Hazõrlõk safhasõ:

Kullanõlacak ana hammaddenin (tabii deri, suni deri, tekstil vb.) kesimi: Bu işlem üretilecek
miktara ve yapõlacak işin özelliğine göre kesim masalarõnda ya elle veya kesim preslerinde, kesim
kalõplarõ kullanõlarak yapõlõr.

Gereği halinde özellikle tabii deriler, inceltmek amacõ ile yarma makinesinden geçirilir. Kõvõrma
ve yapõştõrmayõ temin için kenarlarõ tõraşlanõr (tõraş makinasõ ile).

Kesilen parçalar yapõştõrõcõ sürülerek astarlanõr. Montaja hazõr hale getirmek üzere kõvõrma ve
düzeltme işlemleri yapõlõr.

ii) Montaj işlemi ve ara dikişlerin yapõlmasõ,

iii) Aksesuarlarõn ilavesi ve takõlmasõ,

iv) Finisaj işlemleri ve nihai düzeltmeler,

v) Ambalajlama ve kolileme.

Türklerin en eski sanat dalõ olan saraciye için, AT ülkeleri ve önemli üretici ülkelerle bir
mukayese yapõldõğõnda teknolojik bir farklõlõğõn olmadõğõ göze çarpar. Farklõlõk, yüksek kapasiteli dõş
ülke kuruluşlarõnõn iş gücünü en aza indirmek ve üretimi süratlendirmek amacõ ile kõsmi otomasyon
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sağlanmõş olmalarõdõr ki, bu husus herhangi bir know-how veya lisans almaya gerek görülmeden, bazõ
makina ve teçhizatõn ithal edilmesi ile ülkemizde de tatbik edilebilir.

Kõsaca özetlemek gerekirse, henüz gelişmeye başlamõş bir sanayi kolu olmadõğõ ve güçlü bir
geçmişi bulunduğu için teknoloji açõsõndan ileri ülkeler seviyesinde olduğunu ifade edebiliriz.

Birim üretim girdileri 1999  yõlõ fiyatlarõyla aşağõdaki tablolarda yer almaktadõr.

TABLO: 2- Birim Üretim Girdileri

a. Bir adet para çantasõ (cüzdan, portmonö)

Girdiler
Maliyet

Payõ (%) Birim Miktar
1999 Yõlõ

Değer (TL)
Deri 51 m² 0,30 3.864.150
Astar 17 m² 0,35 1.321.290
Aksesuar
İşçilik 28 2.119.050
S.Gider 4    277.000
TOPLAM Maliyet 7.581.490

b. Bir adet orta boy kadõn çantasõ, el portföyü

Girdiler
Maliyet

Payõ (%) Birim Miktar
1999 Yõlõ

Değer (TL)
Deri 62 m² 0,95 16.578.450
Astar 17 m² 1 4.670.220
Aksesuar
İşçilik 16 5.1155.000
S.Gider 5 1.385.000
TOPLAM Maliyet 26.788.670

c. Bir adet bel kemeri

Girdiler
Maliyet

Payõ (%) Birim Miktar
1999 Yõlõ

Değer (TL)
Deri 30 m² 0.30 872.550
Besleme 48 m² 0.06 1.368.380
Aksesuar
İşçilik 17 498.600
S.Gider 5 110.800
TOPLAM Maliyet 2.850.330
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d. Bir adet okul/evrak çantasõ (Yumuşak, kasalõ, kasasõz)

Girdiler
Maliyet

Payõ (%) Birim Miktar
1999 Yõlõ

Değer (TL)
Deri 50 m² 2.5 18.697.500
Astar 31 m² 1.6 11.634.000
Aksesuar
İşçilik 17 6.371.000
S.Gider 2 1.329.600
TOPLAM Maliyet 38.032.100

e. Bir adet seyahat çantasõ / spor çanta

Girdiler
Maliyet

Payõ (%) Birim Miktar
1999 Yõlõ

Değer (TL)
Deri 52 m² 2.5 38.503.000
Astar 24 m² 3 17.359.590
Aksesuar
İşçilik 20 14.681.000
S.Gider 4 3.601.000
TOPLAM Maliyet 74.144.590

f. Bir adet valiz / bavul (Kasalõ, kasasõz)

Girdiler
Maliyet

Payõ (%) Birim Miktar
1999 Yõlõ

Değer (TL)
Deri 55 m² 3.5 41.134.500
Astar 29 m² 4 22.068.590
Aksesuar
İşçilik 13 9.750.400
S.Gider 4 2.493.000
TOPLAM Maliyet 75.446.490

g. Bir adet el çantasõ (askõlõ, askõsõz)

Girdiler
Maliyet

Payõ (%) Birim Miktar
1999 Yõlõ

Değer (TL)
Deri 48 m² 1.20 9.473.400
Astar 27 m² 0.85 5.368.260
Aksesuar
İşçilik 19 4.044.200
S.Gider 6 1.108.000
TOPLAM Maliyet 19.910.760

Kaynak: Sanayi Odasõ Saraciye Kapasite Hesabõ
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Saraciye ürünleri çok az kalemin dõşõnda, günümüzde, konfeksiyonu tamamlayõcõ veya kendi
başlarõna, birer moda unsuru olmuşlardõr. Pazarlama ve talep kriterleri belli testlerin minimum
değerlerini tutturma kaygõsõnõn çok ötesine geçmiştir.

Standartlar incelendiğinde, üretim metodu ve fonksiyona dönük kriterlerin, değişen pazar talebine
sõkõ veya gevşek kalmalarõ nedeniyle engel olabileceği, dolayõsõyla bazõ ürünler dõşõnda, saraciye
ürünlerinde bu standartlara uyulmasõnõn imkansõzlõğõ ortadadõr.

b) Üretim Miktarõ ve Değerleri:
İnsan hayatõnda çok geniş kullanõm alanõ olan saraciye eşyalarõ esas itibariyle ham madde

bazõndan hareketle iki ana grupta toplanmaktadõr.

i) Tabii deriden üretilen eşyalar,

ii) Deri dõşõ malzemelerden üretilen eşyalar; suni deri, tekstil, plastik esaslõ maddeler kullanõlarak
üretilen eşyalar.

Tatbikatta da üretici firmalar, üretimde kullandõklarõ ana ham maddeye göre tabii deri ve tekstil,
suni deri ile çalõşan firmalar olmak üzere iki ana gruba ayrõlmaktadõr. Ayrõca üreticiler ürettikleri mal
cinsine göre de isimlendirilmektedir. Kadõn çantasõ, kemer, top, koşum takõmõ, av malzemeleri,
cüzdan, portmone üreticileri gibi. Ancak küçük atölyelerin dõşõnda kalan tabii deri çalõşan gelişmiş
atölye ve tesisler, cüzdan ve kemerden valize, bavula kadar çeşitli eşyayõ üretmektedirler.

Diğer taraftan bu sektörün kapsamõna giren eşya ve çeşitlerinin fazla oluşu nedeniyle bu eşyalarõn
gruplaştõrõlmasõ, üretim miktar ve değerlerinin bu gruplar dikkate alõnarak yaklaşõk olarak
verilmesinde zaruret meydana çõkmaktadõr.

Fiili üretim değerlerinin tespitinde, örnekleme metodu kullanõlmõş, alõnan bilgiler, komisyon
üyeleri ve saraçlar derneği ilgilileri ile yapõlan çalõşmalar sonucu şekillendirilerek, tabii deriden
saraciye eşyasõ ve deri dõşõ malzemelerden saraciye eşyasõ olmak üzere incelenmiştir.

TABLO: 3-
a) Deriden Üretilen Saraciye Eşyasõ (1000 Adet)
Sõra
No

Ana Mallar
1995 1996 1997 1998

1 Seyahat el çantalarõ spor çantalarõ,
bavullar

67 73 78 76

2 Okul ve kasalõ-kasasõz evrak
çantalarõ

923 988 1067 1045

3 Kadõn çantalarõ, el portföyleri 2463 2636 2847 2790
4 Para çantalarõ, Cüzdanlar,

portmonoler
5015 5366 5795 5678

5 Askõlõ, askõsõz erkek el çantalarõ 835 893 964 944
6 Bel kemerleri, saat kayõşlarõ 5366 5742 6200 6077
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b) Deri dõşõ Malzemeden Üretilen Saraciye Eşyasõ (1000 adet)
Sõra
No

Ana Mallar
1995 1996 1997 1998

1 Seyahat el çantalarõ spor çantalarõ,
bavullar

4047 4330 4677 4583

2 Okul ve kasalõ-kasasõz evrak
çantalarõ

3387 3623 3913 3834

3 Kadõn çantalarõ, el portföyleri 1320 1412 1524 1494
4 Para çantalarõ, Cüzdanlar,

portmonoler
6600 7060 7625 7472

5 Askõlõ, askõsõz erkek el çantalarõ 810 866 935 916
6 Bel kemerleri, saat kayõşlarõ 1670 1790 1932 1893

TABLO: 4- Üretim Değeri (1000 Milyar)
1995 1996 1997 1998

Sõra
No. Ana  mal D S D S D S D S
1 Seyahat el çantalarõ spor

çantalarõ, bavullar
7,45 33,6 13,52 59,96 24,27 108,7 3,8 168

2 Okul ve kasalõ-kasasõz
evrak çantalarõ

53 14,3 93,9 25 170,3 46 263 717

3 Kadõn çantasõ, el portföyü 98,7 39,4 176 70,3 32,2 127 494 197
4 Para çantasõ,cüzd., portm. 56,7 54 101,6 97,7 184 177 285 274
5 Askõlõ,askõsõz erk. el çanta 24,8 17,7 44,4 31,7 805 57,6 12,4 890
6 Bel kemeri, saat kayõşlarõ 22,8 48 40,9 520 74,7 114 11,5 24,3

TOPLAM:(1000MLR) 263,45 207 470,32 804,66 1290,5 630,3 1069,72270,3
D: Deriden üretilen saraciye eşyasõ,  S: Deri dõşõ malzemelerden saraciye eşyasõ

Saraciye eşyasõ üretiminde, geçmiş yõllara ait bilgilerin teminine imkan görülmemekle beraber;
bu sektörün, artan ülke nüfusu ve gelişen ihracat karşõsõnda ülkelerini tüm gereksinimini, herhangi bir
ithalata ihtiyaç duymadan karşõlamasõ ve ileriki yõllarda da karşõlayacak potansiyeli göstermesi üretim
gücü hakkõnda fikir vermeye yeterlidir.Saraciye eşyasõ üreten atölye ve işletmeler üretimde büyük bir
esnekliğe sahiptirler. Herhangi bir modanõn ve ihtiyacõn belirlenmesi halinde üretim derhal bu tür
eşyaya yönelebilmektedir. Ayrõca, talebin fazlalõğõ oranõnda üretim gücünde de artõş
sağlanabilmektedir.

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

c) Maliyetler:
Saraciye konusunu teşkil eden mallarõn, kullanõm amacõna uygun çeşitli ham maddelerden

yararlanõlarak yapõlabilmesi, üretim çeşitlerinin fazlalõğõ, aynõ üretim çeşidinde renk ve model
farklõlõklarõ eşya maliyetlerinde büyük etki yaratmaktadõr. Bir çantanõn suni deri veya tabii deriden
oluşu, büyüklüğü, modeli, kullanõlan ham ve yardõmcõ madde girdilerinde farklõlõk yarattõğõ gibi
işçiliği de büyük çapta etkilemektedir.
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Tabii deriden yapõlan saraciye eşyasõ ile suni deri, tekstil vb. madde kullanõlarak yapõlanlar
arasõnda maliyetler bakõmõndan büyük farklar mevcuttur.

Örneğin; suni deriden orta boy (65 cm) bir valizin perakende satõş fiyatõnõn 60 milyon TL.
civarõnda olmasõna karşõn tabii deriden üretilmiş bir valizin perakende fiyatõ 155 milyon TL.
civarõndadõr. Bu farklõlõk ham madde olan tabii deri ile suni deri arasõndaki fiyat farklõlõklarõ ve
özellikle daha ağõr ve yoğun bir işçilik gerektirmesi nedeniyle tabii deriden mamul eşyada açõkça
görülmektedir.

Yukarõda verilen birim giderleri tablolarõnõn tetkiklerinden de anlaşõlacağõ gibi ülkemizde
saraciye eşyasõ sõnai maliyetleri içinde de büyük pay ham ve yardõmcõ maddelere aittir. Buna göre ana
girdilerin toplam sõnai maliyet içindeki paylarõ şu şekildedir.

Sõnai Maliyet İçindeki Payõ
Kullanõlan Malzeme (Girdi) İşçilik %

Deriden Mamul Eşyalar
Suni deri-tekstilden mam. eş.
ABS malzemeden mam. eş.

60-75
70-80

90

11-20
17-23
7-8

Ülkemizde saraciye eşyasõ maliyetlerini etkileyenin önemli faktörün üretimde kullanõlan ham ve
yardõmcõ maddeler olduğu görülmektedir. Tabii deri eşya üretiminde işçiliğin daha fazla olmasõ, sõnai
maliyet girdileri içinde yer alan tabii deri ve astarlõk deri paylarõnõn yüksek oluşundan
kaynaklanmaktadõr.

Yine bölüm 3 a)'da görüleceği üzere özellikle deri ürünlerde parça ufaldõkça işçilik oranõ artmakta
hammadde malzeme oranõ azalmaktadõr. Ürünün ufalmasõ ile teknik çözümler ve daha fazla el işi
gerektirmektedir. Bu da saraciyenin otomasyona olan ihtiyacõ ve buna karşõn uygulamadaki zorluğunu
göstermektedir.

Keza ABS plastik malzemelerden yapõlan bir çanta veya valizde sadece ABS'nin sõnai maliyet
içindeki payõ yüzde 30 ile yüzde 48 arasõnda değişmektedir.

Özetlemek gerekirse; bu sektörün üretmiş olduğu mamullerin bünyesinde yer alan ham ve
yardõmcõ maddelerin sõnai maliyet içindeki payõ yüksektir. Bu payõn düşürülmesi yani daha ucuz girdi
temini sõnai maliyetleri düşürecek ve dõş rekabet için sektöre daha geniş olanak sağlayacaktõr.

2.1.4. Dõş Ticaret Durumu:
a) İthalat:
(1) Ürün İthalatõ:
Sektörü de ürün ithalatõ önemli bir düzeyde gerçekleşmemektedir. Her yõl bir miktar artan

ithalatõn seyri, ürün gruplarõ itibariyle aşağõda görülmektedir.
TABLO: 5- Saraciye Sektörü Ürün İthalatõ Değeri (1000 $)

Sõra No Ana Gruplar 1995 1996 1997 1998
1 Seyahat el çantalarõ spor çantalarõ,

bavullar
2.210 4.923 7.096 9.458

2 Okul ve kasalõ-kasasõz evrak çantalarõ 3.157 7.893 6.545 10.690
3 ve 5 Kadõn çantalarõ, el portföyleri, askõlõ

askõsõz erkek çantalarõ
   945 3.805 6.315 7.390

4 Para çantalarõ, Cüzdanlar, portmonoler    345 1.838 1.553 1.800
TOPLAM (DOLAR) 6.657 18.459 20.509 29.338
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(2) Yarõ Ürün İthalatõ:
Yoktur

(3) Ham Madde İthalatõ:
Sektör genelde dõş kaynaklõ hammadde ihracatõ göstermemektedir. Saraciyelik deri ve tekstil

(daha çok deri) ayakkabõlõk deri işlentisinden ve konfeksiyonluk tekstilden farklõ fiziksel
karakteristikler gerekmektedir.

Saraciye hammaddesi bu sektör için özellikle üretilmektedir.
Suni deri ve PVC malzemelerde ve yerli üretim, kalite ve fiyatõ yetersiz kaldõğõndan ithalat

gerçekleşmiştir. Türk deri sektörü bu konuda duyarsõz kaldõğõndan yõllar içinde saraciye üreticisi, deri
üretim sektörüne kaymõş ve Türk ekonomik konjonktürüne ters olarak entegrasyona gitmiştir.
Yardõmcõ malzemeler konusunda metal grubunda tablo yukarõdaki gibidir. Entegre olmayan firmalar
gerek ham gerek yardõmcõ malzemeleri ithal yoluna gitmişlerdir. En önemli ithal kalemi toka-kilit gibi
metal aksesuarlardõr.

Kemer üreticisi ise gerekli hammaddenin deri sektöründe üretilmemesi sebebiyle çok yoğun
ithalatõ seçmiştir. 1986'dan beri yürütülen bu faaliyet sonucu 1990 yõlõndan itibaren deri sektörü kemer
grubu bu ihtiyacõna karşõlõk vermek üzere yatõrõma girmiştir. Halihazõrda çok düşük kapasite ve dõşa
göre yüksek maliyetler ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İthalatõn azaltõlmasõ ancak saraciyeye özgü deri üretiminin ihtiyaca uygun hale getirilebilmesi
toka-kilit gibi metal aksesuarõn kalite, çeşit ve fiyatõnõn yerli üreticiler tarafõndan karşõlanabilir hale
gelmesi ile mümkündür.

b) İhracat:
Sektörün ihracatõnda azalõş ve artõşlar şeklinde dalgalanmalar yaşanmõş, ihracat da küresel

krizden etkilenmiştir. Tablo  6'da saraciye sektörü ürün ihracatõ değerleri, bavul ticaretinden elde
edilen değerler dahil olacak şekilde belirtilmiştir.

TABLO: 6- Saraciye sektörü ürün ihracatõ Değeri (1000 $)

Sõra
No Ana Mallar 1995 1996 1997 1998
1 Seyahat el çantalarõ 2.700 2.843 2.753 2.340
2 Okul ve evrak çantalarõ 46.640 49.360 47.536 40.405

3 ve 5 Kadõn erkek çantalarõ 72.632 76.456 74.026 62.922
4 Para - çantalarõ, portmonoler 32.356 34.060 32.970 28.030
7 Kemer saat kayõşõ 50.284 52.931 51.250 43.560

TOPLAM 204.612 215.386 208.535 177.257

2.1.5. Fiyatlar:
Ülkemizde son yõllarda daha da etkili olan enflasyon, her üretim kolunda olduğu gibi bu sektörde

de fiyatlarda büyük artõşlara neden olmuştur. Fiyatlardaki bu artõş halen devam etmektedir. Sektörde
fiyat teşekkülü üreticiden tüketiciye kadar gerekli el değiştirmeler dahil edilerek şu şekilde
gerçekleşmektedir.
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Üretici Fiyatõ : Sõnai maliyet + yüzde 10 kâr + KDV
Toptancõ Fiyatõ : Üretici satõş fiyatõ + yüzde 5 kâr + KDV
Tüketici Satõş fiyatõ : + yüzde 25 kâr + KDV

Bu oranlara indirim iskontolarõnõn senelik etkisi dahil edilmiştir.

Tabii deriden saraciye eşyalarõnda perakende satõş mağazalarõ bu eşyalar için ortalama yüzde 50
stok ile indirime girmekte ve yüzde 30 birinci, yüzde 40-50 arasõ da ikinci indirimde fiyat
düşürmektedirler.

AT ülkelerinde ise bu oran üretici fiyatõ X3 gibi çok büyük bir boyuttadõr.

Daha önce de değinildiği gibi saraciye eşyalarõ; kullanõlan malzeme cinsine, boyutlarõna,
modeline, işçiliğine göre çok değişken maliyet ve dolayõsõyla satõş fiyatõna sahiptir. Belirli
spefikasyonda olan bir madde gibi (410 kalite paslanmaz çelik veya 80 gr/m² sülfit kağõdõ, 0,96'lõk
sülfirik asit vb.) fiyat verip mukayese yapma olanağõ bulunmadõğõndan AT ülkelerinde bu ürünlerin
fiyatlarõ ile karşõlõklõ bir değerlendirme yapõlamamõştõr.

2.1.6. İstihdam:
Sektörün istihdam durumu 1999 yõlõ baz alõnarak incelenmiştir. Daha evvelki yõllar bilgi eksikliği

dolayõsõyla verilememiştir.

Ticaret ve Sanayi Odalarõna kayõtlõ 15.000 kişi
İstanbul Umum Saraçlar Derneği'ne kayõtlõ   3.208 kişi
TOPLAM 18.208 kişi

2.1.7. Sektörün Rekabet Gücü:
3577 sayõlõ yasanõn A.B mevzuatõ, Dünya Ticareti örgütü yükümlülüklerinin uyumu ile ilgili

değişikliklerin yapõlmasõ ile ilgili 4412 sayõlõ yasanõn birliğe kavuşturulmasõ. Sektörel Dõş Ticaret
Şirketlerinin 1998/3 sayõlõ tebliğ ile "Franchise" anlaşmalarõna ilişkin gurup muafiyeti koşullarõndan
yararlandõrõlmasõ, KOBİ'lerin rekabet kurallarõnõn uygulamalarõ dõşõnda tutulmasõ gerekmektedir. ABD
ve Çin pazarõ için fuar navlun desteklerinin verilmesi, teknoloji transferi ile yapõlacak devlet destekleri
sektörün yeni pazarlarda ve mevcut Almanya ve Rusya pazarõna rekabet gücünü artõracaktõr.

2.1.8. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler:
Saraciye sektörü, genel anlamda son ürün üretmekte olduğundan, ürünü, tüketim pazarõna

ulaşmakta diğer sanayi sektörlerine akmamaktadõr.

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. Ayakkabõ ve Konfeksiyondan
sonra derinin en büyük alõcõsõdõr. İhtiyaç duyduğu deri özellikleri deri üretim sektörü içinde özellikle
üretim (sadece saraciyelik deri) kanalõnõ açmõş ve deri üretim sektörüne yeni boyut, kapasite ve
teknoloji kazandõrmõştõr.

2.1.9 Mevcut Durumun Değerlendirilmesi:
1. Yurt içi ve yurt dõşõ talep doğrultusunda saraciye ürünleri çeşitlenmiş, yurt dõşõ örnekleri ile

rekabet etmek için yoğun bir faaliyet görülmüştür. Daha verimli üretim, makina teçhizatõnõn
yenilenmesi, otomasyonu, global kalite standartlarõnõ yakalamak, ham ve yardõmcõ malzeme
kalitesinin yükseltilmesi son 5 yõlõn başlõca konularõ olmuştur.

2. Yukarõdaki sebepler ile sektör deri ve deri dõşõ ham madde ve çeşitli yardõmcõ malzemelerin
kalite ve standartlarõnõ yükseltici talebini, zaman zaman yaptõğõ ithalatlarla da pekiştirmiş ve özellikle
deri üretim sektörünü ileri bir aşamaya çekmiştir.
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3. Deri sektörü, bu hõzlõ aşamasõna rağmen, saraciye sektörünün ihtiyacõ olan çeşit, üretim hõzõ,
kalite ve maliyetleri tam olarak karşõlayamamõştõr. Açõğõn ithalatla giderilmesi, iç üretime örnek
yaratarak, hõzla sektörün ihtiyacõnõ karşõlayõcõ duruma gelmesini sağlayacaktõr.

4. Yardõmcõ malzemelerin başõnda gelen toka, kilit gibi metal aksesuar, yan sanayinde de eski
yõllara oranla büyük bir gelişme vardõr. Bazõ saraciye firmalarõ bünyelerinde bu üniteleri de kurmuş,
bazõlarõ ise, ithal ederek mevcut üreticiye yön vermiştir.

Metal aksesuar yan sanayi üretiminin kalite, üretim zamanõ ve güvenirliği, sektörün ihracat
yapmasõnõ zorlaştõrmaktadõr. Yurt içi ve yurt dõşõ talebin hõzõ doğrultusunda metal aksesuar sektörünün
ufak atölyelerden orta boyutlu üreticiler haline gelmesi ve kalite ve kantite bakõmõndan üretimleri
yeterli hale gelinceye kadar ithalatõn devamõ gerekmektedir.

5. Yurt dõşõ talebin hõzla artmasõ, rakiplere rağmen Türk Saraciye Sanayini, ihracat hamlesi
içinde, gerektiği rolü oynamaya yönlendirmiştir. İç pazar gelişirken, ihracatõ engellememiş, dünya
standardõnõ yakalayabilen firmalar ihraç etmeyi sürdürmüşlerdir.

6. Çoğunluğu teşkil eden saraç esnafõ, küçük atölyeler halinde gayri sõhhi şartlar ve verimli
olmayan yöntemlerle çalõşmaktadõrlar.

7. Kaçak işletmelerin yeterli sermayeye sahip olmayõşlarõ nedeniyle;

a) Bir kõsõm imalatçõlar  fason çalõşmak zorunda kalmaktadõrlar.

b) Diğerleri ise hammadde ve yardõmcõ malzeme alõşlarõnõ küçük miktarlarda ve vadeli ödeme
şartlarõ içinde gerçekleştirmekte, bu nedenle artan üretim maliyetlerini mevcut rekabet şartlarõ içinde
kârlarõndan fedakârlõk ederek karşõlamaktadõrlar.

Her iki halde de işletmeyi büyütmek imkânlarõndan yoksun kalmaktadõrlar. Buna enflasyonun
erozyonunu da ilave edersek küçük işletmelerin içinde bulunduğu durum daha açõk olarak ifade
edilmiş olur.

Sektörün gelişmesi ihracatõn artmasõ ve ülkemizdeki hayat seviyesinin yükselmesine paralel
olarak devam edecek, istihdam artõşõ ve döviz girdileri hõzla çoğalacaktõr. Siyasi istikrarõn, AB'ne
girmekte oluşumuzun, turizmin gelişmesinin, dõş ilişkilerin ülke ticaretine olumlu etkisini,
teknolojideki yeniliklerin sektöre uyarlanmasõnõn sağlanmasõ ile ilerleme kaydedecektir.

2.2. Sektörün Sorunlarõ:
2.2.1. Haksõz Rekabet:
Deri sektörünü incelediğimizde emek yoğun bir sanayi dalõyla karşõlaşõyoruz. Özellikle saraciye

eşyasõ üretimi tamamen el emeğine dayalõ bir şekilde gerçekleştirilmektedir ve AT ülkelerine göre bu
karakter Türkiye'de daha belirgindir.

Kaliteli saraciye mamulleri üretiminde İtalya, orta ve daha düşük kalitelerde ise üçüncü ülkeler
olarak adlandõrõlan Hindistan, Taiwan, Brezilya, G. Kore ve Pakistan dünya pazarlarõndaki başlõca
rakiplerimizdir. Bu ülkelerde ucuz işgücü kullanõlmaktadõr. Türkiye'deki işçiliğin toplam maliyet
içindeki payõ üçüncü ülkelere göre oldukça yüksektir ve bu durum dõş piyasalardaki rekabette
haksõzlõk yaratan önemli konulardan biridir. Ayrõca Uzakdoğu ülkelerinde mevcut olan akõl almaz
teşvikler de rekabet açõsõndan haksõz bir durum yaratmaktadõr.
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Türk Deri Sektörü ihracatçõ olduğu kadar hammadde yönünden önemli bir ithalat hacmine
sahiptir. Bununla beraber, üçüncü ülkelerden gelen sübvansiyonlu ve kalitesiz mallarõn girişi, hem
sektörde kalite problemlerine neden olmakta hem de sübvansiyonlu fiyatlarla ithal edildiklerinden
haksõz rekabete neden olmaktadõrlar.

Diğer taraftan, haksõz rekabet konusunda hassasiyetle yaklaşan AB, Uzak Doğu ülkelerinden
yapõlan sübvansiyonlu ve düşük fiyatlõ mallarõn girişine kayõtsõz kalmaktadõr. AB'nin haksõz rekabet
yaratan bu ürünlere karşõ herhangi bir önlem alma yoluna gitmemesi, Gümrük Birliği ile birlikte
uygulamaya geçilen serbest dolaşõm nedeniyle Türkiye'deki Deri Üreticilerini zor durumda
bõrakmaktadõr.

Yurtiçi piyasalarda da rekabet yönünden haksõzlõk yaratan durumlar söz konusudur. Türk Deri
sanayiinde bugün iki büyük yatõrõm vardõr. Bunlardan birisi İstanbul'da Tuzla Org. Deri San. Bölgesi;
diğeri ise İzmir Menemen Org. Deri San. Bölgesidir. Ancak yalnõz Tuzla Org. Deri San. Bölgesi'nde
halen faaliyette bulunan ve örnek gösterilen bir arõtma tesisi mevcuttur. Arõtma tesisinin
çalõştõrõlmasõnõn maliyeti, bu bölgedeki üreticilere de yansõmakta ve üretim maliyetlerini
yükseltmektedir. Dolayõsõyla saraciye sektörü de aradõğõ kaliteli malõn üretildiği Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi'nden pahalõya mal etmektedir.

2.2.2 Kaliteli ve Ekonomik Deri Elde Edebilmek İçin Hayvancõlõğõn ve Ham
Dericiliğin Teşviki ve Islahõ:
Deri sanayiinin ana girdisi ham deridir. Deri üretiminde artõşõn sağlanabilmesi ham deri verim ve

kalitesinin yüksekliğine bağlõdõr. Kaliteli ham deri elde edebilme ise; derinin yüzümü, tabaklanmasõ,
korunmasõ ve kontrolünün yapõlmasõ aşamalarõnda entegre tesislerinin ve yetişmiş ana işgücünün
varlõğõna bağlõdõr.

Ham deri üretiminin en önemli kaynağõ hayvancõlõk olduğu için deri sektörü genel olarak
hayvancõlõğa bağlõ olarak yaşamõştõr. Dolayõsõyla hayvan varlõğõ ve hayvancõlõktaki gelişmeler bu
sektörü çok yakõndan etkilemektedir. Hayvancõlõkla uğraşanlardan elde edilen deriler, beslenme ve
bakõm, hatalõ kesim, konservasyon, nakliye ve depolama meydana gelen bozukluklar nedeniyle düşük
kalitededir. Kaliteli ve ekonomik ham deri sağlayabilmek için hayvancõlõğõn teşviki ve verimli õrklarõn
õslahõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ çalõşmalarõna ağõrlõk vermek gerekmektedir.

Hükümetlerin dõş ticaret politikalarõ, fiyat destekleme politikalarõ, ulusal gelir, nüfus, yan sanayi
durumu, et fiyatlarõ ve et tüketimi ile mevsimler ve doğal kõsõtlamalar ham deri üretimini önemli
ölçüde etkilemektedir.

2.2.3. Rasyonel Çalõşma ve Teknik Geliştirmenin Sağlanmasõ Konusunda Eğitim ve
Araştõrma-Geliştirme Çalõşmalarõndaki Yetersizlikler:
Dünyada rekabetin hõzlanmasõ ve kaliteli işgücü ve farklõ tarzda üretilmiş ürünlere ihtiyacõ

arttõrmaktadõr. Rasyonalizasyonun amacõ; maliyeti düşürme, verimi çoğaltma veya üretimin kalitesini
yükseltmedir.

Bir üretimin söz konusu olduğu yerde ve durumda, insan faktörü mutlaka işin içindedir. Başka bir
değişle, bir üretim için, finansman, makine, malzeme ve binadan daha önemli gereksinme "insan"dõr.
Özellikle saraciye gibi emeği yoğun sektörlerde kaliteli işgücüne olan ihtiyaç daha belirgin bir şekilde
ortaya çõkmaktadõr ve bu konu sektörün önemli sorunlarõndan birini oluşturmaktadõr.

Sektörde dikkate alõnmasõ gereken diğer bir konu da katma değeri yüksek olan kaliteli ürünlere
yönelinmesi gereğidir. Dolayõsõyla piyasada mevcut bulunan taklitçilik ve markalaşma eksiklikleri de
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sayõlabilecek sorunlar arasõndadõr. Bu sorunlarõn giderilmesi için en uygun çözümü oluşturan
araştõrma-geliştirme çalõşmalarõnda yetersizlikler söz konusudur.

2.2.4. Yeni Pazar Araştõrmalarõ ve Tanõtõm Konusundaki Yetersizlik:
Türkiye'nin Deri Ürünleri ihracatõ iki pazarda yoğunlaşmõş bulunmaktadõr. Söz konusu pazarlar

yüzde 26,4'lük payõ ile Almanya ve yüzde 24,9'luk payõ ile Rusya'dõr. Bununla beraber, Rusya'da
Ağustos 1998'de başlayan ve halen devam eden ekonomik krizle birlikte Türk Deri Sektörü de ciddi
bir krize girmiştir.

Rusya krizi sonrasõ Türk Deri firmalarõ siparişlerinin iptal edilmesi ve yeni siparişlerin tamamen
durmasõ nedeniyle;

•  İhracat taahhütlerini yerine getiremez duruma gelmişlerdir,
•  Satõn alõnmayan mallar nedeniyle firmalarõn ellerinde büyük stoklar oluşmuştur,
•  Hazõr mallarõn satõlmamasõ ve satõlan mallarõn ödemelerinde karşõlaşõlan problemler banka

borçlarõnõn ödenememesine yol açmõştõr. Ayrõca, birçok firma üretimlerini durdurmak için işçi
çõkarmak zorunda kalmõşlardõr.

Bununla birlikte, Türk Deri Ürünleri ihracatõnda, tek pazarda yoğunlaşma bağõmlõlõğõndan
kurtaracak alternatifler bulunmaktadõr.

Bu bakõmdan değerlendirildiğinde, hem coğrafi olarak yakõn olan hem de gümrük birliği
çerçevesine tercihli ticaret ilişkilerimizin olduğu AB ülkeleri ile ilişkilerin yoğunlaştõrõlmasõ öncelikli
hedeflerimizden olmalõdõr.

AB'nin yanõ sõra gelişmiş ve istikrarlõ pazarlardan ABD ve Kanada diğer potansiyel
pazarlarõmõzdandõr. 1998 yõlõnda, ABD'ne gerçekleştirilen deri ihracatõ yüzde 70 oranõnda artmõştõr.
Sektörel krizin yoğun bir şekilde yaşandõğõ 1998 yõlõnda söz konusu ülkelere yönelik gerçekleştirilen
ihracat artõşlarõ, sektörde bu pazarlara kayma eğilimini yansõtmaktadõr.

Öte yandan 1,5 milyar nüfusu ile dünyanõn en kalabalõk ve ticari kapasitesi yüksek olan
ülkelerden Çin ile ticari ilişkilerin ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, hem yararõnõ hem de zararõnõ gördüğümüz Rusya pazarõnõn ileriki yõllarda ihmal
edilmemesi gerekmektedir. Deri ürünleri tüketiminin çok yüksek düzeyde olduğu Rusya pazarõnõn
yaşanan sorunlara rağmen tek bir pazar olarak görülmeyip bağlõ kalõnmadõğõ sürece sektöre önemli
menfaatler sağlayacaktõr.

2.2.5. Yabancõ Sermaye Kullanõmõnda Yetersizlik:
Türkiye'de birbirine paralel gelişim gösteren tekstil, konfeksiyon ve deri mamulleri ihracatõnda

yõllardõr kotalarõ aşamamaktan yakõnõlmaktadõr. Uzak Doğu ülkeleri Avrupa ve Amerika'ya ihracat
yaparken, bizim karşõlaştõğõmõz kota zorluklarõ daha kolaylõkla aşmayõ başarmõştõrlar. Uzak Doğu
ülkelerinin Avrupa ve Amerika'da ortaklarõ vardõr. G. Kore veya Hong Kong'da üretim yapan bir
fabrikanõn Amerikalõ ortağõ Hong Kong'da ürettiği malõn Amerika'ya girebilmesi için hükümetine
baskõ yapar. Kendi işadamõnõn baskõsõna daha hassas olan Amerikan hükümeti de Hong Kong için
kotalarõ yükselir. Oysa Türkiye için durum farklõdõr.

Türk firmalarõ, yabancõ ortaklõklar kurma yoluna gitse, kotalarõn aşõlmasõnda daha az zorluklarla
karşõlaşõrlar. Bugün dünyada gerçek sorun salt üretmek değil, ürettiğini pazarlayabilmek,
satabilmektir. Deri, tekstil, konfeksiyon sektörlerinde esas pazar dõşarõdadõr. Mal satmak istediğimiz
pazarlara girebilmek için desteklere ihtiyacõmõz bulunmaktadõr.
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2.2.6. Sektörel Dõş Ticaret Kurumlarõnõn Desteklenmesi:
Türk deri sektörü dõş ticarete önemli ölçüde bağõmlõ bir sektördür. Gerek hammadde kaynağõnõ

oluşturan canlõ hayvan ithalatõ ve ihracatõ gerekse üretilmiş deri ve deri ürünleri ithalat ve ihracatõ,
bunun yanõnda sanayide kullanõlan kimyasal maddelerin ithalatõ, bu sektörün dõş ticarete önemli bir
bağõmlõlõğõ olduğunu gösterir.

Kayõtlõ ihracat tutarõ ile toplam ihracatõmõzda yüzde 2,5'lik bir paya sahip olan sektörde, 1998
yõlõnda 661 milyon dolarlõk ihracat gerçekleşmiştir. Son yõllarda artõş gösteren deri ve deri mamulleri
ithalatõmõz ise 1998 yõlõnda gerilemiştir. Sektörün 1998 yõlõ ithalatõ 753 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Belirtilen rakamlar içerisinde saraciye sektörü önemli bir paya sahiptir. 1994'ten beri
artmakta olan saraciye ihracatõmõz 1998 yõlõnda yüzde 9,6 gerileyerek 36,1 milyon dolar olmuştur.
1998 yõlõnda deri ve deri mamulleri ithalatõnda saraciyenin payõ yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.

Dõş ticaret konusunda gelişme sağlanabilmesi için saraciye firmalarõnõn devlet desteği ve
teşvikine ihtiyacõ bulunmaktadõr.

3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR
3.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde (2001 - 2005):
1987 yõlõndan beri plan dönemlerinde belgelenebilen saraciye sektörü, deri sanayi grubu içinde,

ülkemiz ekonomisinin önemli bir kõsmõdõr.

Stratejik hedefler doğrultusunda yapõlacak tüm çalõşmalara açõk olan sektör ülke ihtiyaçlarõna
yeten, ihracat için çok hõzlõ organize olabilen, teknolojik bilgisi ve işgücü ile kendi kendine güvenli
çok esnek bir yapõya sahiptir. Yurt içi talep projeksiyonu nüfusun artacağõ ama ihtiyaçlarõn daha hõzlõ
artacağõ ve çeşitleneceği, sektörün bu ihtiyaçlarõ yaratacak ürün gamõnõ ve pazarlamasõnõ yapacağõ
varsayõmõ ile 2001'de yüzde 5, 2002'de yüzde 5, 2003'de yüzde 6 ve diğer yõllarda yüzde 6 büyüyeceği
kabul edilmiştir. İhracat talep projeksiyonu yapõlõrken sektörünün yapacağõ hamle içinde, saraciyenin
payõnõn artacağõ varsayõlmõştõr. Özellikle AT ülkelerinin deri üretim sektörüne verilecek öncelikler ile
birlikte, bu kaçan üretimi ülkemizde yakalayacak, ürütecek ve buna ilave olarak bu ülkelere kendi
yaratõmõnõ sunacaktõr.

Bu çerçeve doğrultusunda 2001'de yüzde 5, 2002'de yüzde 7, 2003'de yüzde 7 ve diğer yõllarda
yüzde 6-7 olarak büyüyecektir.

3.1.1. Talep Projeksiyonu:
a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1999 - 2005):

TABLO: 7- Saraciye Sektörü Yurt İçi Talep Projeksiyonu (1999 - 2005) (1000 adet)
Sõra No Ana Mallar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

     1 Seyahat el çantalarõ, spor
çantalarõ, bavullar

4500 4700 4900 520
0

5500 5800 6100

2 Okul ve kasalõ-kasasõz evrak
çantalarõ

4600 4800 5050 530
0

5600 6000 6350

3 Kadõn çantalarõ, el portföyleri 3200 3400 3600 3800 4100 4350 4600
4 Para çantasõ,Cüzdan,portmone 8800 9250 9700 10100 10700 11300 11900
5 Askõlõ, askõsõz erkek el çantasõ 1200 1260 1300 1360 1440 1520 1610
7 Bel kemerleri, saat kayõşlarõ 4350 4570 4800 5040 5340 5660 6000
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b) İhracat Projeksiyonu (1999 - 2005):
TABLO: 8- Saraciye Sektörü İhracat Projeksiyonu (1999 - 2005) (Milyon $)

Sõra
No Ana Mallar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

I - II Toplam Ürün.Mln.$ 44.88 47.12 49.47 52.93 56.63 60.02 64.22
I - II Toplam Mlr. TL. 1194.5 1254.1 1316.6 1408.7 1507.2 1597.4 1709.2

US$=266.160 TL. Haz.98 varsayõlmõş, US$ Tutarlarõ 1999-2005 arasõ bu değerle TL'ye çevrilmiştir.

3.1.2. Üretim Projeksiyonu (1999 - 2005):
İthalat Projeksiyonundan görüleceği üzere toplam talep üzerinde ithalat ile karşõlanan çok düşük

olduğundan

       Toplam Talep = Üretim   olarak değerlendirilmiştir.

TABLO:9- Saraciye sektörü üretim projeksiyonu (1000 milyar)

Sõra No Ana Mallar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
I-II no.lu
kalemler

Toplam 3507.0 3682.353866.46   4059.78 4303.36 4561.56 4861.25

İthalat projeksiyonundan da görüleceği üzere toplam talep içinde ithalat ile karşõlanan oran çok
düşük olduğundan;

       Toplam Talep = Üretim     olarak değerlendirilmiştir.

3.1.3. İthalat Projeksiyonu
a) Ürün İthalatõ (Değer) (1999 - 2005):

TABLO: 10- İthalat projeksiyonu
Sõra
No Ana Mallar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

I - II Top. Ürün (Milyon
Dolar)

21,15 22,21 23,32 24,95 26,70 28,30 30,00

I - II Top. Ürün (Mlr. TL.) 5629,2 5911,4 6206,8 6640,6 7106,4 7532,3 7984,8

b) AT, EFTA ve Önemli Ülkelerden Yapõlan Ürün İthalatõ:
Yoktur.

c) Yarõ Ürün İthalatõ (1999 - 2005):
Saraciye sanayii yarõ ürün ihtiyacõ çok seyrek cereyan etmekte ve miktar olarak düşük değer ifade

etmektedir. Önemsiz kabul edilebilir.
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d) Hammadde İthalatõ (1999 - 2005):
Saraciye sektörü ihtiyacõ olan hammadde, genelde deri ve tekstil, PVC sentetik grubu ve metal

sanayi içinde yorumlandõğõndan sektörün kullandõğõ miktar ve değer tespit edilememiştir. Bu sebeple
1999-2005 yõllarõ projeksiyonu yapõlamamõştõr.

Deri ve PVC tekstil ana hammadde ithalatõ yerli üretime örnek olmak ve teşvik etmek, ihracatta
kalite, standartlõk ve fiyatõ yakalamak için devam edecektir. Yerli sanayinin hõzla gelişmesi çok
özellikle ham ve yardõmcõ malzemeler dõşõnda, ithalatõ, 1999-2005 yõllarõ perspektifinde değerli
önemsenmeyecek boyuta getirecektir.

3.1.4. Teknolojide Muhtemel Gelişmeler:
Ham deri işlemesinde ortaya çõkan sõrça bozukluklarõnõ, boyama, su geçirmezlik, kaplama ve

dayanõklõlõğõ artõrõcõ, deri işleme ile ilgili İtalya-İngiltere ve Japonya'daki gelişmeleri yakõndan takip
edip, bu teknolojileri transfer etmek, mevcut yatõrõmlarõ modernize etmek, mamul ürün kalitesini
yükseltecektir.

3.1.5. Rekabet Gücünde Gelişmeler:
Teknolojide meydana gelen yeniliklerin süratle uygulamaya sokulmasõ, yeni pazarlarõn bulunmasõ

ve reklam - tanõtõm - fuar ve navlun giderlerinin devletçe subvanse edilmesi vergi mevzuatõnda
konuyla ilgili düzeltmelerin yapõlmasõ, yurt dõşõ pazarlarda rekabet gücümüzü artõracaktõr.

3.1.6. Çevreye Yönelik Politikalar:
Saraciye sektörü kimyasal veya biyolojik atõğõ olmayan bir iş koludur. Hammadde kullanõmõnõn

artõğõ olarak sadece katõ atõk üretmektedir. Deri atõklarõ tekrar salpa imalatõnda girdi olarak
kullanõlmakta ve çevre sorunu yaratmamaktadõr. Deri dõş atõklarõ ise sanayi katõ atõk toplama sistemi
içinde yerel belediye çöpleri ile atõlmaktadõr. İçinde çevreye zarar verebilecek hiç bir malzeme yoktur.
Zaten bu atõğõn toplam miktarõ çok düşüktür.

3.1.7. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler:
Kimya sanayi, metal sanayi ile yapõlacak işbirliği neticesinde dünyada sektörle ilgili meydana

gelen gelişmelerin uygulanmasõ teknoloji transferi.

Know-how uygulamalarõ, bunlarla ilgili mevzuatta bulunan engellerin kaldõrõlmasõ, şirketler arasõ
birleşmelerin teşvik edilmesi deri sektörünün gelişmesinde etkili olacağõndan; planda yan sanayinin
desteklenmesi uygulamalarõna yer verilmesinde fayda vardõr.

3.2. Uzun Dönemde (2001 - 2023) Talepte, Arzda, Dõş Ticarette, teknoloji ve Rekabet
Gücünde Muhtemel Gelişmeler:

Ham deriden kaynaklanan sõrça bozukluklarõnõn mamul deri kalitesini düşürmesini önlemek
amacõyla, finisaj işlemlerinin yeni teknoloji ile yapõlmasõ, folyo-laminat, imatasyon uygulamalarõ,
boyama ve derinin su geçirmezlik ve buharlaşmayõ engellemeyecek hale getirilmesi ile ilgili yeni
teknolojinin transferi mevcut yatõrõmlarõn modernizasyonu, AR-GE yatõrõmlarõ, yan sanayi
yatõrõmlarõnõn özellikle kimyasallar ve aksesuarlarõ konusunda özendirilmesi dõş ticarette mamul
kalitesinin yükseltilmesine, dolayõsõyla ürün kalitesi açõsõndan sektör rekabet gücünü artõracaktõr. Bu
yatõrõmlarõn özendirilmesinde en büyük pay da devlete düşmektedir.
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4. PLANLANAN YATIRIMLAR
4.1. Teşvik Belgesi Almõş Yatõrõmlar:
Belgeli yatõrõmlarõn süratle tamamlanmasõ için gerekli finansal desteklerin, uzun vadeli ve düşük

faizli olarak sağlanmasõ ve üretime süratle sokulmasõnõn, ülke ekonomisine sağlayacağõ katkõlar göz
ardõ edilmemelidir.

4.2. Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõmõ:
Yeni yatõrõmlarõn çevreyi kirletmeyecek, doğal yapõyõ bozmayacak alanlara, özellikle az gelişmiş

yerlere yapõlmasõ, bu yörelerde besiciliğin özendirilmesi gerekmektedir. İşsizliğin önlenmesi için
önemli, emek yoğun bir sektör olduğu unutulmamalõdõr.

4.3. Planlanan Yatõrõmlarõn Katkõlarõ:
Teknoloji ile ilgili yeni yatõrõmlarõn özendirilmesi, mevcut yatõrõmlarõn da modernizasyonu

sektörün kapasite ve kalite artõşõna neden olacağõndan mutlak olarak bu artõşõn da aynõ paralelde
ihracat gelirlerinin artmasõna ve işsizliğin azaltõlmasõna katkõlarõ olacaktõr.

4.4. Muhtemel Yatõrõm Alanlarõ:
Liman ve otoyol hinterlandõnda olan az gelişmiş tarõma elverişli olmayan illerde yeni yatõrõm

alanlarõnõn yaratõlmasõ ülke ekonomisi için bir kazanç olacaktõr. Sektörün bu yatõrõm alanlarõna yeni
yatõrõmlar yapmalarõ, mevcut yatõrõmlarõnõ taşõmalarõ, ilgili alt yapõnõn plan dahilinde ele alõnarak
uygulamaya sokulmasõnda yarar vardõr.

Muhtemel yatõrõm alanlarõ olarak Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu ve Trakya Bölgesi'nin
Karadeniz'e yakõn kõsõmlarõ tercih edilmelidir.

5. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI
GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
POLİTİKALAR

5.1. Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler:
I. Haksõz rekabetin önlenmesi için:
Türkiye ve AB ülkelerinin, Uzakdoğu ülkelerindeki ucuz işgücü ve akõl almaz teşviklerin

önlenmesi yönünde çalõşmalar yapmasõ,

Gümrük bürokrasisinin azaltõlmasõ, mevcut bulunan mevzuatõn dõş ticareti kolaylaştõrõcõ yönde
yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi,

Kredi teşviklerinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) kaydõrõlmasõnõn sağlanmasõ,

Kredi faizlerinin düşürülmesi,

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi,

Enflasyon muhasebesi uygulamasõnõn dikkate alõnmasõ.

II. Kaliteli ve ekonomik deri elde edebilmek için:
Hayvancõlõğõn geliştirilmesi, kaliteli ve ekonomik deri elde edebilmek için büyük baş ve küçük

baş hayvancõlõkta saraciye sektörü için uygun ve verimli õrklarõn õslahõ ve yaygõnlaştõrõlmasõnõn teşvik
edilmesi.
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III. Rasyonel çalõşma ve teknik geliştirmenin sağlanmasõ:
İşçi başõna verimliliğin arttõrõlmasõ için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi; eğitilmiş işgücü ve

eğitim alanõnda kaliteli ve uzman kişilerin yetiştirilmesi için eğitim kurumlarõ - sanayi işbirliği
sağlanmasõ ve devletin bu yöndeki girişimleri teşvik etmesi,

Sektördeki görevlerin tanõmõnõn yapõlmasõ, bu tanõmlara göre bazõ meslek standartlarõnõn
hazõrlanmasõ,

Taklitçiliğin önlenmesi, Moda-Marka Tebliği'nin Para Kredi kurulunca süratle çõkarõlmasõ,
firmalarõn kendi koleksiyonlarõnõ oluşturmasõ ve dõş pazarlarda kendi markalarõnõ lanse etmesi, bu
amaçla firmalarõn araştõrma geliştirme çalõşmalarõnõn ve dõş pazarlarda marka imajõnõn
yerleştirilmesinde gerekli özendirici teşviklerin sağlanmasõ.

IV. Yeni pazar araştõrmalarõ ve tanõtõm için:
Türk saraciye sektörünün önünde muhtelif alternatif pazarlar bulunmasõ nedeniyle, bu pazarlarda

temas olanağõ yaratmak üzere sektörün tanõtõm faaliyetlerinin arttõrõlmasõ, uluslararasõ organizasyonlar
düzenlenmesi, mevcut organizasyonlarõn gelişiminin teşvik edilmesi,

Günümüz iletişim ve teknoloji alanlarõndaki gelişmeler dikkate alõnarak, pazarlama ağlarõnõn
oluşturulmasõ için gerekli alt yapõ, donanõm ve tanõtõm çalõşmalarõnõn teşvik edilmesi.

V. Yabancõ sermaye kullanõmõ için:
Dõş piyasalara açõlma ve kotalarõn yükseltilmesi konusunda gelişme sağlanmasõ için yabancõ

ortaklõklarõn kurulmasõ ve bu atõlõm içindeki firmalarõn teşvik edilmesi.

VI. Sektörel dõş ticaret kurumlarõnõn desteklenmesi için:
Anlamlõ yasal düzenlemeler yapõldõğõ ve gerekli teşvikler sağlandõğõ takdirde hem miktar hem de

oran olarak saraciye sektörünün dõş ticaret içindeki payõ çok daha yukarõlara çõkarõlacaktõr. Bu nedenle
dõş ticaret kurumlarõna olan desteğin arttõrõlmasõ, gümrük bürokrasisinin azaltõlmasõ ve rakiplerimizle
olan haksõzlõk durumu göz önüne alõnarak dõş ticaretin teşvik edilmesi.

5.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler:
Küreselleşme süreci içerisindeki dünya piyasalarõnda saraciye sektörünün rekabet edebilir

düzeyde olmasõnõ sağlamak için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapõlarak, sektördeki küçük,
orta ve büyük ölçekli işletmelerin teşvik edilmesi,

Saraciye sektörüne ilişkin istatistiklerin ve verilerin toplanmasõ ve sõnõflandõrõlmasõ,

İthali zorunlu olan kimyasal maddelerin yurt içinde üretilebilmesinin yollarõnõn bulunmasõ,

Kalite farklõlõklarõnõn ortadan kaldõrõlmasõ ve standardizasyonun sağlanmasõ için, saraciyelik deri
standardõ hazõrlanõp uygulanmasõ.

5.3. Kõsa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar:
Sektöre ilişkin önceliklerin iyi tespit edilip, bunlara uygun politikalarõn titizlik ve kararlõlõkla

uygulanmasõ durumunda, saraciye sektörünün iç ve dõş piyasada şimdikine göre çok daha iyi bir
konumda olma şansõna sahip olduğu açõktõr.

Bu nedenle saraciye sektöründe kõsa ve orta vadede uygulanmasõ gereken politikalar saraciye
sektörünün iç ve dõş piyasadaki haksõz rekabetini ortadan kaldõrõcõ, işçi başõna düşen verimliliği
arttõrõcõ, kaliteli ve ekonomik ham deri elde edebilmek için hayvancõlõğõn gelişimi teşvik edici, enerji
maliyetleri ve kredi faizlerini düşürücü yönde olmalõdõr. Bunun için saraciye üretim, ihracat ve
ithalatõna yönelik yurt içi ve yurt dõşõ yatõrõmlar teşvik edilmelidir.
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Sektörün gelişimi açõsõndan uzun dönemde izlenmesi gereken politika, sektöre olan organize
yatõrõmlarõn ve teşviklerin arttõrõlmasõ doğrultusunda olmalõdõr. Saraciye sektöründe çok sayõda yer
alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve dõş ticaret içerisinde daha fazla pay sahibi
olmasõ için teşvik edilmesi gerekmektedir.

Saraciye sektöründe mevcut bulunan teknolojinin geliştirilmesi ve yeni teknolojiler üretilmesi ile
rekabet gücünü sürekli kõlmanõn sağlanmasõ gerekmektedir.

Gerek teknoloji üretiminde gerekse kaliteli ve verimli işgücünün sağlanmasõnda eğitim kurumu-
sanayi işbirliği şarttõr. Sektörde bu yönde atõlan adõmlar devlet tarafõndan desteklenmeli, sektörün
ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak çağdaş eğitim anlayõşõnõn uygulama imkanõ bulabileceği üniversite-sanayi
işbirliği ve yapõlacak olan çalõşmalar teşvik edilmelidir.

5.4. Öngörülen düzenlemelerin, Yatõrõmlarõn ve Uygulanacak Politikalarõn
Ekonomik ve Sosyal Getirileri:

Saraciye sektörünün geliştirilmesi emek yoğun bir sektör olmasõ nedeniyle Türkiye için büyük
önem taşõyan istihdam sorununun çözümüne yardõmcõ olacaktõr.

Saraciye sektörü için öngörülen düzenlemelerin, yatõrõmlarõn ve politikalarõn titizlik ve
kararlõlõkla uygulanmasõ durumunda, sektörün dõş ticaret içindeki payõ gerek üretim ve gerekse miktar
olarak bugünkü rakamlarõn çok daha üzerinde olacaktõr.
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

AYAKKABI
ALT KOMİSYONU RAPORU
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1. GİRİŞ
Sektörün Tanõmõ ve Sõnõflandõrõlmasõ:
Birleşmiş Milletler yayõnõ olan �Bütün Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararasõ Standart Sanayi

Tasnifi ve Endeksleri�ne göre Ayakkabõ Sanayi aşağõdaki gibi sõnõflandõrõlmõştõr. Ayakkabõ,

1. Tabanõ ve yüzü, kauçuk ve suni, plastik maddelerden ayakkabõlar
2. Tabanõ tabii, suni veya terkip yolu ile elde edilen ayakkabõlar
3. Tabanõ tahta ve mantardan ayakkabõlar
4. Tabanõ diğer maddelerden yapõlmõş ayakkabõlar
5. Getrler, tozluklar, bacak koruyucularõ ve bunlarõn aksamõ

Yukarõdaki sõnõflandõrmadan da anlaşõlacağõ  üzere, yalnõz deri sayalõ ve deri tabanlõ ayakkabõlarõ
inceleyerek Ayakkabõ Sanayi hakkõnda bir sonuca ulaşõlmaz. Bu nedenle, çalõşmaya ayağa giyilen her
çeşit ayakkabõ (footwear) dahil edilmiştir.

Ayakkabõ işkolu, ayakkabõ üretenler ve bunlara girdi sağlayan yan sanayi işletmeleri ile ayakkabõ
üreten ana işletmeye fason olarak hizmet veren firmalarõ kapsamaktadõr. Ayakkabõ işkolu şematik
olarak aşağõda gösterilmiştir.

                                                    AYAKKABI İŞKOLU

A)Üretici İşletmeler                                                 B) Pazarlama Kanallarõnda Yer
  Alan Aracõ İşletmeler

1. Ayakkabõ Üreten İşletmeler                                      1. İç Pazara Yönelmiş İşletmeler
a) Tamamen Makinalaşmõş İşletmeler (yüzde 15)   2. Dõş Pazara Yönelmiş İşletmeler
b) Yarõ Makinalaşmõş İşletmeler          (yüzde 70)   3. İç ve Dõş Pazara Yönelmiş
       i- Sanayi Hüviyeti Kazanmõş                                   İşletmeler
        İşletmeler                                        (yüzde 40)
       ii- Düşük Düzeyde Makinalaşma Nedeniyle
        Atölye Hüviyetinde İşletmeler       (yüzde 30)
c) El Aletleri İle Üretim Yapan
      İşletmeler                                          (yüzde 15)

Ülkemizde üretilen ayakkabõlarõn yüzde 15�i tamamen makinalaşmõş işletmeler, yüzde 70�i yarõ
makinalaşmõş işletmeler ve yüzde 15�i bünyesinde hiç makina bulunmayan işletmeler tarafõndan
gerçekleştirilmektedir.

Ayakkabõ üretiminde kullanõlan ana maddeler, ayakkabõnõn yapõldõğõ maddeye göre değişiklik
gösterir. Sayanõn iç (astar) ve dõş yüzünde ayakkabõ giyildiği zaman yere basan bölümünde yer alan
maddeleri ana maddeler olarak kabul edersek; deri, meşin ve kösele olurken, sayasõ tekstil, sentetik ve
suni plastik maddelerden imal edilen ayakkabõda da ana  maddeler tekstil, sentetik ve suni plastik
maddelerdir.

İstatistiklerimizde mümkün olduğu kadar ayakkabõ ve terlik ayõrõmõna yer vermeye çalõşacağõz.
Bunu yapmamõzõn sebebi özellikle terlik miktarõnõn yüksek adetlerde olmasõndan dolayõ istatistiki
verilerde sapma yaşanmaktadõr. Amacõmõz, daha sağlõklõ bir veri tabanõ oluşturmaktõr.
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GÜMRÜK İSTATİSTİK TERİFE VE POZİSYON NUMARALARI (FASIL 64)
AYAKKABILAR, GERTLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA; BUNLARIN
AKSAMI
NOTLAR:
1- Aşağõdaki yazõlõ olanlar bu fasõla dahil değildir:

a- Dokumaya elverişli maddeden patik şeklinde çoraplar (fasõl 61 veya 62)
b- 63.09 Pozisyonundaki kullanõlmõş ayakkabõlar;
c- Amyant mamulleri;
d- Ortopedik ayakkabõlar ve diğer ortopedik cihazlar ve bunlarõn aksamõ (90.21 pozisyonu)
e- Oyuncak mahiyetine haiz ayakkabõlar ve paten takõlmõş botlar (buz için veya tekerlekli);

bacak koruyucularõ veya benzeri koruyucu eşyalar (Fasõl 95)

2- 64.06 Pozisyonundaki �aksam� tabiri ayakkabõ çivilerini, ayakkabõ demirlerini ve benzerlerini,
bağ deliği kapsüllerini, kopçalarõnõ, tokalarõnõ ayakkabõ bağlarõnõ, ponponlarõnõ, düğmelerini ve
diğer süs eşyasõ ile şeritçi ve kaytancõ eşyasõ (bunlar kendilerine ait pozisyonlarda
sõnõflandõrõlõrlar.) 96.06 pozisyonundaki düğmeleri ve diğer eşyayõ kapsamaz.

3- Bu fasõlõn tatbikinde �Kauçuk veya plastik madde� tabiri dõş yüzeyleri bu maddelerin biri veya
her ikisiyle gözle görülür bir şekilde sõvanmõş veya kaplanmõş olan her türlü dokumaya elverişli
maddeleri kapsar.

4- Bu fasõlõn 3 nolu notu saklõ kalmak şartõyla:
Ayakkabõ yüzünün yapõldõğõ madde dõş yüzeyinin en büyük parçasõnõ teşkil ettiğinden,
ayakkabõnõn yüzü bu maddeden yapõlmõş sayõlõr, ayakkabõ dili kenar şeridi, süsleri, kopçalarõ,
kayõşlarõ, ayakkabõ tasmalarõ veya benzeri ekler gibi aksesuarlar ve takviye ediciler dikkate
alõnmaz.

ALT POZİSYON NOTU:

1- 6402.11, 6402.91, 6403.11, 6403.19 VE 6404.11 Alt pozisyonlarõnõ tatbikinde �spor
ayakkabõlar� sadece aşağõda yazõlõ olanlara uygulanõr:
a) Sportif faaliyetler için yapõlmõş olup, kabara çivileri, sivri uçlu çiviler, uç demirleri,

kõskaçlarõ, şeritleri olan veya ek parça mahiyetinde bu gibi parçalara haiz ayakkabõlar;
b) Buz pateni, kayak ayakkabõlarõ ve kuzey disiplini kayak ayakkabõlarõ, güreş ayakkabõlarõ,

boks ayakkabõlarõ ve bisiklet ayakkabõlarõ.

POS.NO: EŞYANIN TANIMI:

64.01 Dõş tabanõ ve yüzü kauçuk ve plastik maddenin olan su geçirmez ayakkabõlar
(Ayakkabõnõn yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri
işlemlerle tutturulmuş veya birleştirilmemiş);

6401.10 Metalden koruyucu burunlu ayakkabõlar:
6401.10 Metalden koruyucu burunlu ayakkabõlar:
6401.10.10 A-Yüzü kauçuktan olanlar
6401.10.20 B-Yüzü plastik maddeden olanlar

Diğer ayakkabõlar
6401.91          Dizi örtenler
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6401.91.10 A-Yüzü kauçuktan olanlar
6401.91.20 B-Yüzü plastik maddeden olanlar
6401.91.31 II. Terlik ve ev içinde giyilen ayakkabõlar

III. Diğerleri
6402.99.41 a. İç tabanõn uzunluğu 24 cm�den az olanlar

b. İç tabanõn uzunluğu 24 cm veya daha fazla olanlar
6402.99.51 1. Erkek veya kadõnlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabõlar

2. Diğerleri

6402.99.52 aa. Erkekler için
6402.99.53 bb. Kadõnlar için

64.02 Dõş tabana kauçuktan, plastik maddeden tabii veya terkip yoluyla elde edilen
köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabõlar.  Spor ayakkabõlarõ

6403.11.0     Kayak ayakkabõlarõ
6403.19.0 Diğerleri
6403.29.0 Dõş tabana köseleden ve yüzü ayağõnõn üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir

şeritten olan ayakkabõlar
6403.40.12 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6403.40.13 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabõlar

Diğer Ayakkabõlar (Dõş tabanõ tabii köseleden olanlar)
6403.51 Bileği örtenler:

A. Bileği örten fakat baldõrõ örtmeyenler, iç taban uzunluğu:
6403.51.11 I.24 cm�den az olanlar

II.24 cm veya daha fazla olanlar:
6403.51.21 a.Erkekler için
6403.51.22 b.Kadõnlar için

B. Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.51.31 I.24 cm�den az olanlar
6403.51.41 a. Erkekler için
6403.51.41 b. Kadõnlar için
6403.59 Diğerleri:

A. Yüzü şeritlerden yapõlmõş veya daha fazla parçasõ kesilip çõkarõlmõş olanlar:
6403.59.11 I. Tabanõ ile topuk yüksekliği 3cm�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.Kadõnlar için

B. Terlik ve içinde giyilen diğer ayakkabõlar
  Diğer ayakkabõlar:
6403.91 Bileği örtenler:

A. Bileği örten fakat baldõrõ örtmeyenler, iç taban uzunluğu:
I.24 cm�den az olanlar
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6403.91.11 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
6403.91.12 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

II.23 cm veya daha fazla olanlar:
a- Erkek veya kadõnlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabõlar

6401.92 Bileği örtüp dizi örtmeyenler:
6401.92.10 A-Yüzü kauçuktan olanlar
6401.92.20 B-Yüzü plastik maddeden olanlar
6401.99 Diğerleri
6401.99.10 A-Yüzü kauçuktan olanlar
6401.99.20 B-Yüzü plastik maddeden olanlar
64.03 Dõş tabanõ ve yüzü kauçuktan veya plastik maddeden olan diğer ayakkabõlar

Spor Ayakkabõlarõ
6402.11.0 Kayak ayakkabõlarõ
6402.19.0 Diğerleri
6402.20.0 Ayakkabõlarõn yüzündeki kayõşlarõn veya ince kösele şeritlerin tabandaki deliklerden

geçirilmek suretiyle ayakkabõ yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabõlar
6402.30 Diğer ayakkabõlar (metalden koruyucu burunlu olanlar):
6402.30.10 A-Yüzü kauçuktan olanlar
6402.30.20 B. Yüzü plastik maddeden olanlar

Diğer ayakkabõlar:
6402.91 Bileği örtenler:
6402.91.10 A-Yüzü kauçuktan olanlar
6402.91.20 B-Yüzü plastik maddeden olanlar
6402.99 Diğerleri:
6402.99.10 A. Yüzü kauçuktan olanlar

B-Yüzü plastik maddeden olanlar:
I. Yüzü şeritlerden yapõlmõş yada bir veya daha fazla parçasõ kesilip çõkarõlmõş olanlar:

6402.99.21 a. Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm�den fazla olanlar
b. Diğerleri

6403.91.21 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar
Diğerleri
I. Erkekler için

6403.91.31 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
2.Kadõnlar için

6403.91.41 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
6403.91.42 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

B. Diğerleri, iç taban uzunluğu:
I.24 cm�den az olanlar

6403.91.51 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
II.24 cm veya daha fazla olanlar:
a. Erkek veya kadõnlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabõlar
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6403.91.61 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
6403.91.62 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

b. Diğerleri:
  1.Erkekler için
6403.91.71 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
6403.91.72 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

2.Kadõnlar için
6403.91.81 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
6403.91.82 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar
6403.99 Diğerleri:

İç yüzü şeritlerden yada bir veya daha fazla parçasõ kesilip çõkarõlmõş olanlar:
1.Dõş tabanõ ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm�den fazla olanlar

6403.99.01 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6403.99.02 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabõlar

II. Diğerleri, iç taban uzunluğu:
a.24 cm�den az olanlar

6403.99.11 Dõş tabanõ terkibi yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
b. Diğerleri:
1.Erkek veya kadõnlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabõlar

6403.99.21 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6403.99.22 Dõş tabanõ kauçuktan veya suni plastik maddelerden ayakkabõlar

2.Diğerleri:
6403.99.31 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6403.99.32 Dõş tabanõ kauçuktan veya suni plastik maddelerden ayakkabõlar

B. Terlikler ve ev içinde giyilen ayakkabõlar
6403.99.51 Erkekler için 6403.99.52 Kadõnlar için
6403.99.53     Çocuklar ve bebekler için

C. Diğerleri, iç taban uzunluğu:
I.24 cm�den az olanlar

6403.99.61 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6403.99.62 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabõlar

I.24 cm veya daha fazla olanlar:
Erkek veya kadõnlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabõlar

6403.99.71 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6403.99.72 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabõlar

b. Diğerleri:
1.Erkekler için

6403.99.81 Dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6403.99.82 Dõş tabanõ kauçuktan veya suni plastik maddelerden ayakkabõlar

2.Kadõnlar için
6403.99.91 Dõş terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6403.99.92 Dõş tabanõ kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabõlar
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64.04 Dõş tabanõ kauçuk, plastik maddeden, tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden
ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabõlar
Dõş tabanõ kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabõlar

6404.11.0 Spor ayakkabõlarõ, tenis ayakkabõlarõ, basketbol ayakkabõlarõ ve jimnastik
ayakkabõlarõ, antrenman ayakkabõlarõ ve benzerleri

6404.19 Diğerleri
A. Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabõlar

6404.19.11 Erkekler için
6404.19.12 Kadõnlar için
6404.19.133 Çocuklar ve bebekler için

B. Diğerleri
6404.19.21 Erkekler için
6404.19.22 Kadõnlar için
6404.19.23 Çocuklar ve bebekler için

6404.20 Dõş tabanõ tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
A. Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabõlar

6404.20.11 Erkekler için dõş tabanõ tabii köseleden olanlar
6404.20.12 Erkekler için dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
6404.20.13 Kadõnlar için dõş tabanõ tabii köseleden olanlar
6404.20.14 Kadõnlar için dõş tabanõ terkip yoluyla elde edilen köseleden olanlar
6404.20.15 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ tabii köseleden olanlar
6404.20.16 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

B. Diğerleri
6404.20.21 Erkekler için dõş tabanõ tabii köseleden olanlar
6404.20.22 Erkekler için dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6404.20.23 Kadõnlar için dõş tabanõ tabii köseleden ayakkabõlar
6404.20.24 Kadõnlar için dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6404.20.25 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6404.20.26 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabõlar
6404.20.27 Erkekler, kadõnlar ve çocuklar için bale ayakkabõlarõ
6405   Diğer ayakkabõlar
6405.10 Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar

A. Dõş tabanõ ahşap veya mantardan
6405.10.11 Erkekler için dõş tabanõ ahşap veya yüzü tabii deriden ayakkabõlar
6405.10.12 Erkekler için dõş tabanõ mantardan ve yüzü tabii deriden ayakkabõlar
6405.10.13 Erkekler için dõş tabanõ ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden ayakkabõlar
6405.10.14 Erkekler için dõş tabanõ mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden mamul

ayakkabõlar
6405.10.15 Kadõnlar için dõş tabanõ ahşap ve yüzü tabii deriden ayakkabõlar
6405.10.16 Kadõnlar için dõş tabanõ mantardan ve yüzü tabii deriden ayakkabõlar
6405.10.17 Kadõnlar için dõş tabanõ ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden ayakkabõlar
6405.10.18 Kadõnlar için dõş tabanõ mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden

ayakkabõlar
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6405.10.21 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ ahşap ve yüzü tabii deriden ayakkabõlar
6405.10.22 Çocuklar ve bebekler için tabanõ mantardan ve yüzü tabii deriden ayakkabõlar
6405.10.23 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen

ayakkabõlar
6405.10.24 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ mantardan yüzü B. Dõş Tabanõ diğer maddelerden
6405.10.31 Erkekler için dõş tabanõ diğer maddelerden ve yüzü tabii deriden ayakkabõlar
6405.10.32 Erkekler için dõş tabanõ diğer maddelerden ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden

ayakkabõlar
6405.10.33 kadõnlar için dõş tabanõ diğer maddelerden ve yüzü tabii deriden
6405.10.34 kadõnlar için dõş tabanõ diğer maddelerden ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden

ayakkabõlar
6405.10.35 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ diğer maddelerden ve yüzü tabii deriden

ayakkabõlar
6405.10.36 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ diğer maddelerden ve yüzü terkip yolu ile elde

edilen deriden ayakkabõlar
6405.20 Yüzü dokumaya elverişli maddelerden

A. Dõş tabanõ ahşap veya mantardan
6405.20.11 Erkekler için dõş tabanõ ahşap ayakkabõlar
6405.20.12 Erkekler için dõş tabanõ mantardan ayakkabõlar
6405.20.13 Kadõnlar için dõş tabanõ ahşaptan ayakkabõlar
6405.20.14 Kadõnlar için dõş tabanõ mantardan ayakkabõlar
6405.20.15 Çocuklar  ve bebekler için dõş tabanõ ahşap ayakkabõlar
6405.20.16 Çocuklar ve bebekler için dõş tabanõ mantardan ayakkabõlar

B. Dõş tabanõ diğer maddelerden
  I. Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabõlar
6405.20.21 erkekler için
6405.20.22 kadõnlar için
6405.20.23 Çocuklar ve bebekler için

II. Diğerleri
6405.90 Diğerleri

A. Dõş tabanõ kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden
olanlar

6405.90.11 erkekler için
6405.90.12 Kadõnlar için
6405.90.13 Çocuklar ve bebekler için

2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
2.1. Mevcut Durum:

Ülkemizde yakõn tarihe kadar babadan oğula geçen bir zanaat olarak süre gelen ayakkabõ üretimi,
1950 yõlõndan itibaren küçük sanayi görünümü kazanmaya başlamõştõr. 1960'lõ yõllarda küçük sanayi
yapõsõ değişmeden devam etmiştir. 1970'li yõllarda ise, sanayileşme çabalarõ bulunmakla birlikte
sanayileşme süreci gerçek manada tamamlanamamõştõr. 1980'li yõllarda ayakkabõ sanayi özellikle özel
sektörde oldukça ciddi sayõlabilecek makina parkõ yatõrõmlarõ yapmõş ve böylelikle sektörün yüzde 15'i
sanayileşmeyi tamamlamõştõr.
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1990'lõ yõllara gelindiğinde, sektörün pazarlama atağõnõ tamamlamasõ gereken yõllar olmasõna
rağmen, bunu gerçekleştirememiştir. 1990'lõ yõllarõn başõnda ihracat, özellikle Rusya olmak üzere
hõzlanmõş, global krizle birlikte iç piyasadaki daralma yüzünden Rusya pazarõ daha da önem
kazanmõştõr. Ancak, 1990'lõ yõllarõn ikinci yarõsõnda Rusya da yaşanan büyük kriz beraberinde Türk
Ayakkabõ Sanayiini de büyük ölçüde etkilemiş iç pazardaki daralmanõn devam etmesi ayakkabõ
sektöründeki şartlarõ iyice ağõrlaştõrmõştõr.

Son yõllarda sektörde uluslararasõ teknolojiye uyum sağlamak için yenileme projeleri devam
etmektedir. Mesleki eğitim başlamõştõr.

2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar:

Kamu ve Özel sektörde faaliyette bulunan ayakkabõ tesislerinin belli başlõlarõnõn isimleri, kuruluş
yerleri,kapasiteleri aşağõda tabloda gösterilmiştir. Kamu kesiminde yer alan işletmelerin tamamõ
Sümer Holding A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

TABLO: 1- Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarõ
Sõra No:    Kuruluşun Adõ                    Yeri                             Kapasite (Çift/Gün)
Kamu Kesimindeki Kuruluşlar
  1.            Beykoz                              İstanbul                           6.000
  2.            Van                                    Van                                 2.000        
  3.            Sarõkamõş                           Kars                                2.000
  4.            Tercan                                Erzincan                         2.000
Özel Sektördeki Kuruluşlar
  1. Gezer İstanbul                          150.000
  2. Özen İstanbul                            36.000
  3.             Yakupoğlu                        Ankara                             15.000 

4.             Esem              İstanbul                            11.000
5.            Mekap                      İstanbul                            10.000
6. Yeşil Kundura         İstanbul                            8.500
7. Ziylan                               İstanbul                8.000
8.              Aymasan        İstanbul           8.000
9.             Ceyo                            İstanbul                            6.500
10.           Aysan                          İstanbul                            5.500
11.            Kursan                         İstanbul                            5.200
12.            Özkan                          İstanbul                            4.300
13.            Levent Plastik              İstanbul                            4.000
14.            Desmaş                         İstanbul                            3.800
15.            Dema                           İstanbul                            3.300
16.            İkpaş                            İstanbul                            3.000
17.            Mastaş                          İstanbul                            3.000
18. Fortiş İstanbul 3.000
19.            Zaralõ                           İstanbul                            2.700
20.            Tersan                           İstanbul                            2.600
21.            Zafer                              İstanbul                            2.600
22. Ayaksan İstanbul 2.000
23.         Akmen                          İstanbul                            2.000
24.            Togo                            Ankara                             2.000
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25.            Basket Plastik              İstanbul                            2.000
26.            Adela                           İstanbul                            2.000
27.            Erkaysan                      İstanbul                            1.700
28.            Cabani İstanbul                            1.500
29.            Devran                         İstanbul                            1.500
30. Kavsan Çorum       1.500
31.            Beta                             İstanbul                            1.300
32.            Demirel                       İstanbul                            1.300

  33.            Nacar                                      İstanbul                                  1.300

2.1.2. Üretim

a) Üretim Yönetimi- Teknoloji
Ayakkabõ üretiminde iki temel üretim yöntemi mevcuttur.

1- Geleneksel Üretim Yöntemi
Bu yöntemde saya ve taban ayrõ aşamalarda üretilerek birbirlerine (a) yapõştõrma veya

yapõştõrma/dikme, (b) enjeksiyon yöntemlerinden birisiyle monte edilir.

2- Direkt Enjeksiyon Üretim Yöntemi
Saya ve tabanõn birlikte oluşturulduğu bu yöntemde ancak sentetik ayakkabõlar üretilebilir.

Geleneksel Üretim Yöntemi:
Genellikle, geleneksel üretim yöntemi kullanõlmaktadõr. Bu yüzden söz konusu yöntemin,

makineleşmiş tesislerde ve atölyelerde hangi aşamalarõ kapsadõğõ aşağõda açõklanmõştõr. Ayakkabõ
tesislerinde geleneksel üretimin aşamalarõ:

I- Kesim: Kesim için hidrolik presler kullanõlõr. Bu preslerde saya iç astarõ, fort, bombe ve taban
köselesi kesilebilir. Fort, bombe ve taban ana malzemelerinin hazõr olarak kullanõldõğõ tesislerde yalnõz
saya ve diğer malzeme kesilir. Kesilen sayalar ve diğer materyaller numaralanõr.

II- Sayanõn Dikimi Hazõrlanmasõ: Saya parçalarõ ve astarõ yarma, traş, kõvõrma gibi işlemlere tabi
tutularak dikime hazõrlanõr.

III- Saya ve Saraç Dikimi: Saya parçalarõ usulüne uygun bir biçimde birleştirilir ve saya
makinelerinde dikilir. Bazõ sayalar saraçta  dikilir.

IV- Taban Montajõ: Sayanõn tabana tutturulmasõ için çeşitli yöntemler vardõr. Dikişli, yapõştõrma
(monte makinalarõnda) ve direkt enjeksiyon gibi. Kullanõlan yöntemin gerekleri yapõlarak saya,
ayakkabõ haline getirilir.

V- Finisaj: Bu aşamada hazõr taban olmayan ayakkabõlarõn freze işlemleri (ayakkabõ tabanõnõn
yüzeyi ve kenarlarõ ile ökçenin çevresi zõmparalar vasõtasõyla düzeltilir, boyanõr ve parlatõlõr) yapõlõr.
Mostrasõ yapõştõrõlõr ve varsa aksesuarlarõ takõlõr.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf121

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

Atölyede de benzer üretim aşamalarõndan geçirilir. Ancak atölyenin makinalaşma düzeyine bağlõ
olarak üretim sõrasõnda kullanõlan makinalarõn yerini el aletleri alõr.

Ayakkabõ işkolunda modanõn çok hõzlõ değişmesi, ayakkabõlarõn çeşitliliği ve yoğun rekabet göz
önüne alõndõğõnda, en verimli işletme tipinin, günlük kapasitesi 750-1000 çift arasõnda olan, bazõ
işlemleri fason olarak yardõmcõ hizmet işletmelerine yaptõran ve bünyesinde kalifiye personel
nezaretinde makina ile montaj işlemleri gerçekleştiren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olduğu
söylenebilir. Dünya ayakkabõ teknolojisindeki en büyük fark makinalarõn otomatik ve elektronik
aksamlar yardõmõyla ve bilgisayar desteği ile kesim,dikim, montaj makine parklarõna ilave olmalarõ ve
bunun doğal sonucu olarak kapasite ve standartlar konusunda ciddi bir farklõlõk sağlanmasõdõr. Türk
Ayakkabõ Sanayindeki duruma bakõlacak olursa, bu yeni grup makinalarõn üretim parklarõna
girmemesi nedeniyle rekabet gücünde ciddi bir zayõflama göze çarpmaktadõr.

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

b) Ürün Standartlarõ
TSE  tarafõndan hazõrlanan belli başlõ ayakkabõ standartlarõ şunlardõr.
TS  2336  Ayakkabõ Kalõbõ (Ahşap)
TS  2946  Bot, Kõşlõk (Askeri Amaçla Kullanõlan)
TS  5550  Ayakkabõlar
TS  5551  Spor Ayakkabõlarõ
TS  5552  Hemşire Ayakkabõlarõ
TS  5553   Ayakkabõlar-Numaralandõrma
TS  7640  PVC Sandaletler
TS  7675  Subay ve Astsubay Kõşlõk İskarpinleri (Askeri Amaçla Kullanõlan)
TS  7676  Subay ve Astsubay Yazlõk İskarpinleri (Askeri Amaçla Kullanõlan)

Ayakkabõ ile ilgili �mecburi uygulama� da olan hiçbir standart yoktur. İhracata dönük çalõşan
üreticiler, alõcõlar tarafõndan talep edildiğinde istenilen standarda uygun üretim yapmaktadõrlar.

AB�ye uyum programõ çerçevesinde T.A.S.D�nin düzenlediği üretici ve tüketicileri ilgilendiren
bütün standartlarõ kapsayacak bir çalõşma başlatõlmõş olup, bu çalõşmanõn kanunlaşmasõ durumunda
uygulanabilecek duruma getirilmiştir.

Ayakkabõ yan sanayi özellikle 1990�lõ yõllarda büyük aşama kaydetmesine rağmen istenilen
standart seviyesine gelemediği için nihai ürün olan ayakkabõda da doğal bir sonuç olarak problemler
oluşmaktadõr.

c) Maliyetler

Ayakkabõ sanayiinde maliyetler, kullanõlan ana maddelerin cinsine, kalitesine ve üretim kalitesine
göre farklõlõklar göstermektedir.
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TABLO: 2 - MALİYET KALEMLERİ

MALİYET KALEMLERİ      PAYLARI (% olarak)        PAYLAR (TL olarak, 1999)
Malzeme                                                        45                          2.475.000
İşçilik                                                             22                                1.210.000
Genel İmalat Giderleri                                  10                                    550.000
Finansman   Giderleri                                    18                                    990.000
Yönetim ve Pazarlama Giderleri                     5                                    275.000
( 1999 yõlõnda 5.500.000 TL�lik ayakkabõ temel alõnmõştõr.)

2.1.3. Dõş Ticaret Durumu:
a) İthalat:
1990�larõn ikinci yarõsõnda ekonomik anlamda ciddi  değişiklikler yaşanmõştõr. Özellikle

global krizin yarattõğõ ağõr şartlar Türk Ayakkabõ Sanayiini ciddi şekilde etkilerken Avrupa�ya
yakõnlaşma süreci ile devreye giren AB'ye uyum çerçevesinde gümrük vergi oranlarõnõn
sõfõrlanmasõ, AB dõşõ ülkeler içinse uygulanan gümrük oranlarõ sonucunda özellikle AB
ülkelerinden ithalat ciddi oranda artmakta, AB dõşõnda ise gümrük duvarlarõ nedeniyle haksõz
rekabet yaşanmaktadõr.

Emek yoğun üretim sistemiyle çalõşmasõ nedeniyle yeni yatõrõmlar için büyük harcamalar
gerekmeyen bu yönüyle önemli ölçüde istihdam da yaratan Türk ayakkabõ Sektörüne ithalat
açõsõndan bakõldõğõnda son yõllardaki ithalat artõşõnõn endişe verici boyutlara ulaştõğõ
gözlenmektedir.

Son 5 yõllõk dönemde ayakkabõ ithalatõ ve artõş hõzõ aşağõdaki tabloda sunulmuştur.

TABLO: 3- 1994-1999 YILLARI ARASINDA AYAKKABI İTHALATININ SEYRİ
                                                  1995       1996       1997          1998        1999
AYAKKABI İTH.(Bin $)       45.631   98.992   135.246    128.397    120.000

DEĞİŞİMİ(%)                         116,9       36,6        5,1          - 5,3            6,9

Ayakkabõ ithalatõnõn 1994 yõlõnda 28,1 milyon dolar, 1998 yõlõnda ise 128,3 milyon dolar olduğu
dikkate alõndõğõnda 5 yõllõk artõş oranõnõn yüzde 356 gibi düşündürücü bir seviyeye ulaştõğõ
gözlenmektedir.  Global ekonomik bir krizin yaşandõğõ 1998 yõlõ dõşõndaki diğer yõllarda, özellikle de
1996 yõlõnda kayda değer ithalat artõşlarõ dikkati çekmektedir.

1996 yõlõnda ayakkabõ ithalatõnõn Gümrük Birliği çerçevesinde gümrük vergilerinin AB ülkelerine
karşõ sõfõrlanmasõ, üçüncü ülkelere karşõ ise AB�nin ortak gümrük tarifesi (OGT)�nin adapte edilmesi
nedeniyle, mevcut gümrük vergilerinde yüzde 60-70�ler oranõnda indirim yapõlmak durumunda
kalõnmasõdõr. Diğer bir ifade ile 1996 yõlõnda Türkiye pazarõ önemli oranda ithalata açõk hale gelmiştir.

 İthalatõ özendirici bir nitelik taşõyan bu uygulama, ithalat rakamlarõnda ciddi bir artõşõ
beraberinde getirmiştir.

Kalem kalem incelendiğinde, ihracatta olduğu gibi ithalatta da en büyük paylarõn sõrasõyla deriden
mamul ayakkabõlar (6403) ile plastik ve kauçuktan mamul ayakkabõlara (6402) ait olduğu
görülmektedir.

Ürün bazõnda ayakkabõ ithalatõ ve toplam ithalattaki paylarõ aşağõdaki tabloda verilmiştir.
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TABLO: 4 - ÜRÜN BAZINDA AYAKKABI İTHALATIMIZ
TANIM                                                                        TUTAR(US $)     PAYI(%)
6401 Kauçuk ve plastikten su geçirmez ayakkabõlar      673.345   0,5
6402 Kauçuk ve plastikten diğer ayakkabõlar 24.465.972 19,1
6403 Deriden mamul ayakkabõlar 60.890.019 47,4
6404 Dokumaya elverişli maddelerden ayakkabõlar 15.972.531 12,4
6405 Diğer ayakkabõlar   8.308.719   6,5
6406 Ayakkabõ aksamõ 18.086.828 14,1
TOPLAM           128.397.414    100,0

Burada dikkati çeken, ihracattaki dağõlõmõn aksine ayakkabõ aksamõ (6406)�nõn ithalatõmõzdaki
ağõrlõğõn yüzde 14,1 gibi üst sõralarda yer almasõ hususudur.

Ayakkabõ aksamõnõn hammadde olarak ayakkabõ üretiminde kullanõlmasõ ayakkabõ ihracatõmõzõn
gelişimi bakõmõndan önemlidir. Bu nedenle, ayakkabõ Aksamõ (6406) ve GTİP-fasõl 41�in kapsadõğõ
ürünler de dahil olmak üzere ithalatõn artõşõ sektörün hammadde ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda önemlidir
ve gelişimi desteklenmektedir.

Bunun dõşõnda 1996 yõlõndan itibaren büyük artõşlar gösteren deriden mamul ayakkabõlar ve diğer
ayakkabõ türleri ithalatõ Türk Ayakkabõ Sektörünü olumsuz etkilemekte ve gelişmeler kaygõyla
izlenmektedir.  Henüz sanayileşme sürecini tam bitirememiş, doğal savunma mekanizmalarõnõ bizzat
kendisi uygulamaya hazõr olmayan Türk Ayakkabõ Sektörünün üretimde olsun, ihracatta olsun bu en
önemli ve hayati kalemlerinin önünün ithalatla kesilmesi çok ciddi sõkõntõlar yaratabilecektir.

Yarõ Ürün İthalatõ:
Değişen moda ve maliyet sebeplerinden dolayõ ayakkabõ yüzlük malzemesi olan saya, bitmiş

olarak ithal edilmekte ve bunda artõş trendi gözlenmektedir. Özellikle sektörde saya üreticilerinin
atölye boyutunda kalmõş olmalarõ ve dez-organize yapõlarõ bu trendi daha da güçlendirmektedir.

b) İhracat:
Deri ürünleri ihracatõ içerisinde  yüzde 28 oranõnda bir ağõrlõğõ olan Türk Ayakkabõ Sektörü, 1998

yõlõnda gerçekleştirilmiş olduğu 186,2 milyon dolar tutarõndaki ihracatõyla Ülkemizin ihracat ve
istihdam imkanlarõ yüksek sektörlerinden birisidir.

Sektörün performansõ önemli ölçüde ihracata bağlõdõr.  Bu nedenle yurtdõşõ talepteki değişiklikler
sektörün başarõsõnõ etkilemektedir. Kayõtlõ ihracat tutarõ ile toplam ihracatõmõzda yüzde 2.5�lik bir paya
sahip olan sektör, bavul ticareti rakamlarõnõn da bu tutara eklenmesi ile payõnõ yaklaşõk yüzde 10�lara
çõkarmaktadõr.  Sektörde 1998 yõlõnda 661 milyon dolarlõk ihracat gerçekleştirilmiştir. Bavul ticareti
tutarõnõn ise 3-3,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.  Son yõllarda özellikle Rusya
Federasyonu, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile diğer BDT ülkelerinden gelen turistlere yönelik
satõşlar ile deri sektörü ülkemize net döviz girdisi sağlar hale gelmiştir.  Sektör tek bir ana pazara bağlõ
olarak gelişimini hõzla sürdürmüştür.  Fakat turistlerin çeşitli nedenlerle başka ülkelere yönelmelerinin
yanõ sõra dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik krizlerde deri sektörünün ihracatõnõ olumsuz yönde
etkilemektedir.  Resmi ihracatõn yüzde 25,2�si Almanya, yüzde 23,9�u Rusya Federasyonu, yüzde
5,76�sõ Fransa�ya gerçekleştirilmektedir. İhracat yapõlan diğer pazarlarõmõzõ ise bazõ Orta ve Doğu
Avrupa ülkeleri ile BDT ülkeleri oluşturmaktadõr. Son on yõllõk dönemde ihracat konusunda önemli
gelişmeler kaydeden Ayakkabõ Sektörünün 1995 yõlõnda gerçekleştirmiş olduğu 114,6 milyon dolar
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tutarõndaki dõş satõm, bunu izleyen üç yõlda yüzde 62,6 gibi kayda değer bir oranda artarak 1998 yõlõ
için 186,2 milyon dolar seviyesine ulaşmõştõr.

1994-1998 yõllarõ arasõndaki dönemde ayakkabõ ihracatõ ve bunun toplam deri ürünleri ihracatõ
içindeki payõ aşağõdaki tabloda takdim edilmiştir.

TABLO: 5- SON 5 YIL İTİBARIYLA AYAKKABI İHRACATI (1000$)
                 1995    1996   1997  1998         1999

AYAK. İHR.   114.580 151.020 209.415 186.276     109.000
TOP.DERİ.İHR.   657.785 588.093 723.842 660.968     550.000

AYAK. PAYI (%)    17,4   25,7   28,9   28,2           26,0

1997 yõlõna göre 1998�de ihracatõn yüzde 11 oranõnda gerilemesi Rusya pazarõndaki ekonomik
krize bağlõ olarak ortaya çõkmõştõr.

Ayakkabõ ihracatõnõn ihraç kalemleri itibariyle ile detayõ ise aşağõdaki tabloda sunulmaktadõr.

TABLO: 6- İHRAÇ KALEMLERİ İTİBARİYLE AYAKKABI İHRACATI
GTİP                                                    Tutar ($)                    Pay (%)
6401   2.363.554     1,3
6402 52.789.981   28,3
6403                                                   93.838.887                    50,4
6404 11.740.927     6,3
6405 19.344.314   10,4
6406   6.198.827     3,4
TOPLAM           186.276.490 100,0

Bu rakamlar, Türkiye�nin ayakkabõ ihracatõnda en önemli kalemin deriden mamul ayakkabõlar
(6403) olduğunu göstermektedir. 1998 yõlõnda ihracatõn yarõdan fazlasõnõ (yüzde 50,4) bu kalem teşkil
etmiştir. İkinci önemli ihracat kalemi ise ihracattan aldõğõ yüzde 28,3'lük payla kauçuk ve plastik
maddelerden mamul ayakkabõlardõr (6402).

Ayakkabõ ihracatõmõzõn tamamõna yakõn bir bölümü deriden veya diğer maddelerden mamul
ayakkabõlar (6401, 6402, 6403, 6404, 6405) oluştururken, ayakkabõ aksamõ (6406) toplam ayakkabõ
ihracatõ içindeki yüzde 3,3�lük payõ ile en alt sõrada bulunmaktadõr. Bunun nedeni ayakkabõ sektörü
daha çok hammadde durumundaki ayakkabõ aksamõnõ ithal eden ve bunu işleyip mamul hale
getirdikten sonra ihraç eden bir yapõya sahiptir. Sektörün ihracat açõsõndan gelişmişlik düzeyi yetersiz
olmakla birlikte özellikle İspanya, Portekiz gibi Avrupalõ üreticilerle rekabet edebilecek büyük bir arz
potansiyeli vardõr. Ancak bu potansiyel dünyada bilinmemektedir. Özellikle İspanya, Portekiz ve
İtalya gibi Avrupalõ ayakkabõ üreticisi ülkelerle rekabet etmemiz için sektörün tanõtõmõnõn yapõlmasõ
gerekmektedir.

Diğer taraftan Türkiye�de son yõllarda dar gelirli gruba hitap eden ve deriden mamul olmayan
düşük ürteime doğru bir yönelme söz konusudur. Özellikle Doğu bloku ülkelerindek değişmeler,
Rusya Federasyonu ve DBT ülkelerinden gelen alõcõlar, düşük maliyetli ayakkabõlarõ aldõklarõndan bu
türe yönelik ürteimde yoğunlaşmõştõr.
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TABLO: 7 - 1994-1999 YILLARI ARASINDA AYAKKABI İHRACATININ SEYRİ
                                          1995        1996        1997         1998        1999
AYAK.İHR. (Bin $)       114.580   151.020   209.415   186.276    109.000

DEĞİŞİMİ (%)                 39,2         31,8         38,0        -12,0         -70,0

Başlangõçta ucuz ayakkabõya rağbet eden Rus turistler ise, daha sonralarõ İtalya�nõn pahalõ ama
kaliteli ayakkabõlarõna yönelmiştir. Bu durum bavul ticaretinde azalmaya neden olmuş olup, üreticileri
kaliteli üretime yöneltmektedir.

Bu veriler dahilinde, ayakkabõ ihracatõ değerlendirilirken deriden mamul ayakkabõlar ile plastik
ve kauçuktan mamul ayakkabõlar başta olmak üzere tüm ayakkabõ çeşitlerinin ihracatõnõn geliştirilmesi
ve desteklenmesi ön plana çõkarken, ayakkabõ üretiminin hammadde gereksinimini açõsõndan ayakkabõ
aksamõ ithalatõnõn kolaylaştõrõlmasõna dönük düzenlemeler yapõlmasõ tutarlõ bir uygulama olacaktõr.

TABLO: 8 - 1996-1998 YILLARI AYAKKABI İHRACATININ ÜLKELER İTİBARİYLE
DAĞILIMI (MİLYON DOLAR)

     ÜLKELER                                      1996 1997 1998
1-RUSYA FED.                            66,0 116,8  89,9
2-SUUDİ ARABİSTAN               10,7     9,2    7,7
3-POLONYA                               10,2     7,9    7,5
4-UKRAYNA                                           2,7     5,6    6,6
5-KAZAKİSTAN                 1,4     3,2    6,5
6-FRANSA                                                 2,0                      2,4                   5,1
7-MACARİSTAN                 7,6                      7,7                 4,6
8-ALMANYA                 6,3                    10,4                   4,3
9-BULGARİSTAN                 0,6                 2,1                4,2
10-ÖZBEKİSTAN                 4,8                     2,4                   3,7
DİĞER                             38,7                41,7   46,0
TOPLAM              151,0              209,4             186,1

2.1.4. Fiyatlar
Fiyatlar ayakkabõ sektöründe yõllar itibariyle incelendiğinde dolar bazõnda ciddi bir farklõlõğõn

olmadõğõ gözlenmiştir. Bu nedenle 1998 yõlõ fiyatlarõ temel alõnmõştõr. Ayrõca 1998 yõlõ fiyatlarõnõ AB
ülkeleri ve Uzak Doğu ile karşõlaştõrõrsak AB�ye nazaran yüzde 25 daha ucuz, Uzak Doğuya nazaran
yüzde 70 pahalõ olduğumuz gözlenmektedir.

                                                             1999 ($,KDV Dahil)
             Üretici Fiyatlarõ                                    10
             Toptan Fiyatlarõ                                    12
             Tüketici Fiyatlarõ                                  20

2.1.5. İstihdam:
Ayakkabõ üretimi emek yoğun bir sanayi niteliğinde olup, gerek makine gerekse el aletleri ile

yapõlan üretim kalifiye iş gücünü gerektirmektedir. Sektörün içinde bulunduğu çalõşma koşullarõ
incelendiğinde istihdamõn iki ana grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi toplam istihdamõn yüzde
15�ini kapsayan tam sanayileşmiş işletmelerdir. Bu grupta istihdam edilenler sigorta, vergi ve diğer
resmi yükümlülükler açõsõndan yüzde 100 kayõt yaptõklarõndan bu kesimin istihdam rakamlarõ net ve
açõk olarak bellidir.
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Sanayileşmemiş yüzde 85 üreticinin istihdamõ bu kayõtlara tam yansõmadõğõndan sadece tahmini
olarak verilebilir.Sonuç olarak, sektörde 300.000 kişinin çalõştõğõ, bunun 20.000 kişilik grubu
sanayileşmiş, 280.000 kişilik grubun ise sanayileşmemiş işletmelerde istihdam edildiği
varsayõlmaktadõr. Yapõlan araştõrmalar ayakkabõ sektöründe istihdam dağõlõmõnõ şu şekilde
göstermektedir;

 Yüzde 2 üniversite mezunu
 Yüzde 3 teknik lise mezunu
 Yüzde 70 kalifiye
 Yüzde 25 kalifiye olmayan.

2.1.6. Sektörün Rekabet Gücü:
•  Sektörün yüzde 15�i sanayileşmiş olduğundan ilk darboğaz üretim kapasitesinde

görülmektedir.

•  Sektörde maliyetler yüksek bu yüzden ihracat bağlantõlarõnda yabancõ toptancõlar kullanmak
suretiyle yurt dõşõna açõlmak gittikçe zorlaşmaktadõr.

•  Türk Ayakkabõ Sektörü yatõrõmcõlarõ ve işgücü karakteristiklerine bakõldõğõnda yabancõlara
oranla çok daha esnek ve cesur olduklarõ gözlenmektedir.

•  Ayrõca ülkemiz coğrafi açõdan AB pazarõna komşuluğu ciddi bir avantajdõr.

•  Moda gereksiniminin algõlanma ve uygulanmasõ açõsõndan Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika
ülkelerine göre daha avantajlõ konumda olduğumuz gözlenmektedir.

•  Rekabet açõsõndan Doğu Avrupa üreticileri (Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Slovenya),
Uzak Doğu ve Çin, Tayland Afrika ise Tunus ve Fas ile yarõşmaktayõz.

•  Son beş yõldaki kriz ile ihracatta Dünyadaki payõmõz sõfõr sayõlabilir. Bu nedenle yepyeni bir
stratejinin yaratõlmasõ zorundadõr.

•  Ar-Ge konusunda ayakkabõ sektöründe hiçbir faaliyet yoktur, yalnõzca bir grup laboratuar
çalõşmalarõ ayakkabõ yan sanayiinde yapõlmaktadõr.

•  Yurt dõşõnda rekabet edilecek patent sayõsõ 2-3'ü geçmemektedir.

•  İşgücü eğitimden ziyade tecrübeye önem vermektedir. Kõdemi 10 yõl olarak kabul edilir.

•  İşgücü verimliliği sanayileşmiş yüzde 15 üretici dikkate alõndõğõndan makina teçhizat
sõnõrlanmasõ ve planlama alt yapõ eksiklikleri dolayõsõyla yüzde 60�larda dolaşmaktadõr.

•  Ayakkabõ üst yapõsõ olarak kabul edilen ve ayakkabõ üretim operasyonunun yarõsõ kabul edilen
saya üretimi sanayileşememiş ve atölye kimliğinde, el emeğine dayalõ olarak devam etmekte bu da
toplam verimliliğe negatif etki etmektedir.

•  Ayakkabõ üretim maliyetlerini incelediğimizde Avrupa'ya nazaran yüzde 25 daha ucuz, Uzak
Doğuya nazaran yüzde 70 daha pahalõ, Kuzey Afrika�ya nazaran yüzde 10 daha pahalõ olduğumuz
görülmektedir.

•  Sektörün enerji konusunda diğer sektörlere kõyasla daha özel bir sõkõntõsõ yoktur.

•  Hayvancõlõğõn son 15 yõldõr gerilemesi sebebiyle yerli ham deri avantajõnõ sektör kaybetmiştir.
İtalya modelinde olduğu gibi yerli ve yabancõ kaynaklõ ham deri kullanmak zorunda kalmakta ham
deri tercihlerinin ucuz gruplara doğru kaymasõ nedeniyle deride kalite standardõ gün geçtikçe
düşmektedir.
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•  Tabanlõk TP, PVC VE PU hammaddelerinin ithal olduğu ve dõş fiyatlara bağlõ olup dolayõsõyla
sonuç maliyetlere negatif etmektedir.

•  Sektör İstanbul civarõ toplandõğõ için nakliyatçõnõn negatif bir etkisi yoktur.

•  İhracat olarak Avrupa�ya yakõnlõk ciddi bir avantajdõr.

•  Türk Ayakkabõ Sektörü özel yapõsal sebeplerden dolayõ rekabet yönünden önde olduğu alan el
emeğinin yoğun olduğu tipteki ayakkabõlarda toplanmaktadõr.

2.1.7. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İle İlişkiler:
Ayakkabõ sektörü moda değişimiyle bire bir etkilendiği için özellikle tekstil sektörünün

türevi sayõlabilir. Bu nedenle, hem model hem renk gibi ayakkabõyõ belirleyen iki temel
konuda tekstille çok yakõn ilişki içindedir. Yan sanayi ile ilişkiler incelendiğinde sektörün en
önemli iki girdisi sayõlan taban ve deri grubu yan sanayiciler ile çok yakõn temas içindedir.
Deri sanayii teknolojisi yüksek olup ayakkabõ sektörüne ilgisi azdõr. Deri hammadde girdilerinin
çoğunun yabancõ olmasõ nedeniyle maliyet açõsõndan dezavantaj oluşturmaktadõr. Taban sanayi ile
ilgili olarak kalite hõzla artmaktadõr. Ancak teknoloji olarak ilave bir yatõrõm zorunluluk haline
gelmiştir. Taban konusunda diğer bir handikap tasarõm açõsõndan daha çok yabancõ kaynaklar
kullanõlmaktadõr. Böylece maliyetlerde rekabet şansõ zayõflamaktadõr. Bu yüzden tasarõm konusunda
özgünleştirme kaçõnõlmaz bir gerçek olarak karşõmõza çõkmaktadõr.

2.1.8. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi:
1990�lõ yõllarõn ikinci yarõsõnda 1980�lerde tamamlanan üretim alt yapõsõnõn verdiği güçle hõzlõ bir

üretim atağõna girilmiştir. Bu üretim gücü doymamõş bir pazar olan Rusya pazarõndan büyük bir ilgi
görmüş ve sektörde ciddi bir ihracat seferberliği başlamõştõr. Bunun doğal sonucu olarak istihdam
artmõş, ve makina parklarõ yenilenmiştir. Ancak tek pazara bağõmlõlõk ve pazar yapõsõnõn fiyat hassas,
kalite hassas olmayan yapõsõndan dolayõ sektör orta vadede ciddi bir zarar görmüştür. Bu pazarda
yaşanan kriz üretimin ve istihdamõn hõzla düşmesine neden olmuştur.

Alternatif pazarlarõn daha küçük miktarda olan, ancak yüksek kalitedeki talepleri işletmelerde
yeni yapõlar oluşturulamadõğõ için karşõlanamamõştõr.

Sonuç olarak bu beş yõllõk dönem içinde Ayakkabõ Sektörü dõş pazarda, tek pazar hedeflemenin
yanlõşlõğõna gömülmüş, iç pazardaki ekonomik hareketlerin sektöre olan etkisi çok daha iyi
anlaşõlmõştõr. Daha önce planlanan özelleştirme hareketi yapõlamamõştõr. Bu dönem içinde M.S.Ü.�de
ayakkabõ tasarõm bölümü açõlacaktõr. Ayrõca Zeytinburnu Meslek Lisesi�ne TASEV tarafõndan makina
ve teçhizat olarak yenilik yapõlmõştõr.

Kriz ortamõnõn değerlendirilmesine gelince:

Daha önce de belirtildiği gibi, Uzakdoğu�da başlayan ve Rusya�da derinleşen mali kriz Türk
Ayakkabõ Sektörünün zor günler yaşamasõna neden olmaktadõr. Sadece Rusya piyasasõna yönelik
dizayn ve kalitede üretim yapan firmalar, bu piyasayõ düşünülerek oluşturduklarõ yüksek üretim
kapasitelerini diğer piyasalara yönlendirmeye çalõşmaktadõrlar. Yaşanan global krizin Türk Ayakkabõ
üreticilerine etkisi 3 ana başlõk altõnda toplanabilir:

1-Türk Ayakkabõ Sektörü, yaşanan kriz sonucunda paralarõnõ devalüe eden Uzakdoğu ülkelerinin
üretici firmalarõnõn düşük fiyatlõ ürünleri ile iç ve dõş piyasalarda rekabet etmek zorunda kalmõştõr.

2-Rusya�da büyüyen kriz sonrasõnda talebin durma noktasõna gelmesi, kapasitelerini bu piyasaya
yönelik oluşturmuş olan üretici firmalarõ yüksek atõl kapasiteler ile karşõ karşõya bõrakmõş ve üretimin
kõsõlmasõ zorunluluğu ortaya çõkmõştõr.
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3-Rusya piyasasõnda alacaklõ durumda olan Türk üreticileri yaşanan devalüasyon sonucunda bu
piyasada iş yapan yerli firmalarõn ödeme zorluğuna düşmeleri ile alacaklarõnõ tahsil edemez duruma
gelmiştir. Aynõ zamanda, tahsil edilebilen alacaklarõn Türkiye�ye transferi sõrasõnda ciddi kayõplar
yaşanmõştõr.

Sanayimizin bu krizden yüksek düzeyde etkilenmesinin en büyük nedeni, son yõlarda Rusya�dan
gelen aşõrõ talebi karşõlamak amacõ ile firmalarõn ellerindeki mevcut diğer pazarlarõ kaybetmek
pahasõna sadece tek bir pazara yönelik üretim yapmalarõ, kalite ve dizaynlarõnõ bu pazarõn isteklerine
uygun geliştirmeleri olmuştur. Hitap ettikleri tek pazarda yaşanan kriz sürecinde firmalar hareket
kabiliyetlerini yitirmişlerdir.

Bu kriz sonucunda pek çok firma tek pazar saplantõsõndan kurtulmuş ve hõzla Batõ Avrupa
ülkelerine yönelerek yeni ihracat imkanlarõ araştõrmaya başlamõşlardõr. Tasarõma gerekli önem
verilmiş ve modaya uygun koleksiyonlar hazõrlanmaya başlanmõştõr. Firmalar birleşerek Sektörel Dõş
Ticaret Şirketi kurma çalõşmalarõna hõz vermişler ve bu şirket altõnda güçlerini birleştirerek rekabet
şanslarõnõ arttõrmaya çalõşmaktadõrlar. Bunun dõşõnda Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Derneği
Türkiye�de ilk defa sektörel bazda bir �Europartneriat� fuarõ düzenlemek için Avrupa Topluluğu�na
başvurmuş ve projesi onaylanmõştõr.  1999 Ekim ayõ içerisinde başta İtalyan ve İspanyol firmalarõ
olmak üzere AT�ye bağlõ ülkelerin ayakkabõ üretici firmalarõ İstanbul�a davet edilerek, Türk ayakkabõ
üreticileri ile bir araya gelecekleri bir fuar düzenlenmiş ve bu fuarda firmalarõn çeşitli alanlarda
ortaklõk oluşturma şartlarõ ve kriz değerlendirilmiş bir takõm yeni oluşumlarla ilgili prensip kararlarõ
alõnmõştõr.

2.2. Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler İtibariyle Mukayese:
Dünya ayakkabõ sektörü özellikle 1990�lõ yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren üretim tesislerinin

kendi topraklarõndan maliyetlerin daha düşük olduğu ülkelere doğru kaydõrmõşlardõr. Ancak, bu
değişim yatõrõm miktarlarõ göreceli olarak diğer sanayilere göre düşük olan Ayakkabõ Sektöründe
dikkat çekecek ölçüde hõzlõ şekilde gerçekleşmiştir. Dünya üzerindeki büyük alõcõlar maliyet
avantajlarõnõ düşünerek tercihlerini bir coğrafyadan diğerine inanõlmaz bir süratle yapmaya
başlamõşlardõr. Konu ile ilgili maddeleri incelediğimizde Brezilya, İspanya ve İtalya taşõdõklarõ
farklõlõklar nedeniyle incelemeye değer görülmüşlerdir. Bunlardan Brezilya modelini incelersek, bütün
hammadde kaynaklarõnõ kendi topraklarõndan sağlayarak hem üretim, hem satõşa devam etmektedir.

İtalya ve İspanya�ya gelince; tasarõm,pazarlama ve teknolojik güçleri nedeniyle üretimlerine hala
devam etmektedir, ancak İtalya�da gözlemlenen İtalya dõşõnda ayakkabõ üretme trendinin gittikçe güç
kazandõğõdõr. Hala kendi hammaddesini değerlendiren İspanya'nõn ise, İtalya kadar olmasa da, yakõn
gelecekte bu trende uyacağõ varsayõlmaktadõr. Türkiye açõsõndan konuyu incelersek, bu ülkelerden
dõşarõ kaydõrõlan üretimlerden pay almak için özellikle işçi maliyetleri ve coğrafi yakõnlõğõ bulunan
Türkiye'nin ciddi bir avantajõ olmakla beraber, bunlarõn dõşõnda daha kalõcõ avantajlarõ da yabancõ
yatõrõmcõlara sağlamak zorundadõr.

1998 yõlõ verilerine göre, global ayakkabõ üretimi 11 milyar çift civarõnda olup, yaklaşõk olarak
yüzde 0,3'lük bir artõş kaydedilmektedir. Ancak, burada dikkat edilecek olursa, dünya ayakkabõ
üretiminin bu artõşõna karşõlõk yõllõk nüfus artõş hõzõ ise yaklaşõk yüzde 1,5 olarak seyretmektedir.

Özellikle Rusya'da 1995 sonrasõ ciddi bir kriz başlamõş, bu krizi 1997 yõlõnsa Asya krizi izlemiştir. Bu sõrada Orta ve Batõ
Avrupa ise, üretimlerinin ciddi bir kõsmõnõ topraklarõ dõşõna kaydõrmõşlardõr ve bu grubun toplamõ Dünya ayakkabõ üretiminin yüzde
11,7�sini teşkil etmektedir. Çin ise, ayakkabõ endüstrisi için hem büyüklüğü hem nüfusu göz önüne alõndõğõnda bu endüstri dalõnõn
yüzde 50�sini içine almaktadõr. Diğer yandan Asya ülkeleri de yüzde 22 gibi yüksek bir paya sahiptir. Amerika ise, kõta olarak göz
önüne alõnõrsa yüzde 11,2'lik yüksek bir paya sahiptir. (TABLO: 9)

Dünya ayakkabõ tüketimini incelersek, başta Çin yüzde 22�lik paya sahipken, Amerika kõtasõ yüzde 27,2�lik, Asya grubu
yüzde 20,8, Avrupa ise yüzde10,6'lõk paylara sahiptir. (TABLO:10)
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Dünya ayakkabõ üreticisi ülkelere göz gezdirecek olursak, Çin yine en büyük üretici olarak göze çarpmakta ve en yakõn rakibi
Hindistan�dan altõ kat daha büyük olduğu gözlenmektedir. Bu ülkeleri üçüncü olarak Brezilya, dördüncü olarak İtalya izlerken
Türkiye altõncõ sõradadõr. (TABLO: 11)

Dünya ayakkabõ ithalatõ yapan ülkeler incelenirse Amerika birinci, Hong-Kong ikinci, Japonya üçüncü, Almanya ise
dördüncü olarak yer almaktadõr. Rusya yaşanan ekonomik kriz yüzünden sekizincilikten on birinci sõraya gerilemiştir. (TABLO:
13)

Dünya ayakkabõ ihracatõnõ inceleyecek olursak Çin yine en yakõn rakibinden üç kat büyük bir paya sahiptir. İkinci olarak
Hong - Kong, üçüncü olarak İtalya ve dördüncü sõrada Vietnam bulunmaktadõr. (TABLO: 12)

TABLO-9:DÜNYA AYAKKABI ÜRETİMİNİN DAĞILIMI 1998
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TABLO-10:DÜNYA AYAKKABI TÜKETİMİ DAĞILIMI 1998
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TABLO-11: ÜRETİM MİKTARLARI
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TABLO-12: DÜNYA AYAKKABI İHRACATI 1998
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TABLO-13: DÜNYA AYAKKABI İTHALATI 1998
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TABLO-14: DÜNYA AYAKKABI TÜKETİMİ 1998
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Dünya ayakkabõ tüketimine gelince, birinci sõrayõ Çin, ikinci sõrayõ Amerika, üçüncü sõrayõ
Hindistan almaktadõr. Tüketim direkt olarak nüfusla paralel görünmemekte olup, ayakkabõ tüketim
kültürü büyük önem taşõmaktadõr. Örneğin, Fransa�nõn nüfusu 59 milyon iken, Çin�inki 1.250
milyondur. Yõllõk kişi başõna ayakkabõ tüketimi Hindistan'da 0,7 çift iken, Amerika �da 5,9 çift olarak
gözlenmektedir. (TABLO 14)

2.3. Sektörün Sorunlarõ:
• Sektörün içinde bulunduğu en önemli sorun pazarlama olarak görünmektedir. Ayrõca pazarlamaya yönelik bilimsel bir

temelde bulunmamaktadõr.

• Sektöre özgü eleman olmamasõ yapõsal sebepler nedeniyle başka sektörlerden eleman transferinin imkansõzlõğõ ciddi bir sorun
olarak bulunmaktadõr.

• Özellikle Rusya pazarõndaki mevcudiyetten sonra ayakkabõ sektörünün yurtdõşõndan imaj ve algõlanmasõ çok zedelenmiştir.
Bu nedenle, ciddi anlamda bir imaj yenilenmesine gereklilik duyulmaktadõr.

• Pazarlama faaliyetleri genelde bu güne kadar Türkiye�den yapõlmaya çalõşõlmõş olup, bunun doğru modeli hedef pazarlar
içinde konumlanarak pazarlama yapmaktõr. Bu nedenle bu konuda ciddi bir organizasyona ihtiyaç vardõr.

• Sektörün sermaye yapõsõ yetersiz olup, büyük sermaye mevcut şartlardan dolayõ sektöre ilgi duymamaktadõr.

• Yabancõ yatõrõmlar yok denecek kadar az olup, ciddi anlamda özendirici şartlara ihtiyaç vardõr.

• Ayakkabõcõlõk eğitimine kaynak ayrõlmamaktadõr.

• Dünya standartlarõnda ve fiyatlarõnda ana maddeler ve yardõmcõ malzemeler ülke içinde yaygõn bir şekilde üretilmemektedir.

• Ayakkabõ üreten işletmelerin bir çoğunu yönetenler yeterli işletmecilik bilgisine sahip değillerdir.

• Üretimde verimlilik düşük olup yüksek teknikteki makina ve teçhizat eksikliği gözlenmektedir.

• Veri bulma ve işleme sistemleri son derece zayõf ve yetersizdir.

• Sektör pahalõ arazi ve işçiliğin yoğun olduğu yerlerde sanayi bölgeleri dõşõnda konumlaşmõştõr.

•  Ülkemizde ayakkabõ sektörü son yõllarda büyük gelişme gösteren, potansiyeli yüksek
sektörlerden biridir. Sektörümüzde 1993 yõlõnda yabancõ uzmanlarca yapõlan yurtiçi arz çalõşmalarõnda
da ifade edildiği gibi, ihracat açõsõndan gelişmişlik düzeyi yetersiz olmakla birlikte, özellikle İspanya,
Portekiz ve İtalya gibi Avrupalõ üreticilerle rekabet edebilecek büyük bir arz potansiyeli vardõr.
Sektörün standartlarõnõn gelişmesi ise, özellikle Avrupa ülkelerine yapõlan ihracatõn gelişmesine
bağlõdõr.

•  Ülkemizdeki ayakkabõcõlõk sektörünün en önemli özelliği çoğunlukla işgücüne dayalõ küçük
işletmelerden oluşmasõ, üretim kapasitesinin yüksek, ancak kapasite kullanõm oranõnõn düşük oluşu ve
küçük işletmelerde kullanõlan makine ve ekipmanõn eski olmasõdõr.

•  Sektörü temsil eden ünitelerin ufaklõğõ, bu ünitelerde çağdaş işletmecilik fonksiyonlarõnõn
yerleşme ve gelişmesine imkan vermemektedir. Etkin bir organizasyon sisteminin yerleşmesi ise belli
bir büyüklük gerektirmektedir.

Mevcut üreticilerin orta büyüklükteki kuruluşlar haline gelmesi üretimin rasyonelleşmesine,
kalitenin standartlaşarak yükselmesine, pazarlama ve finansman faaliyetlerinin daha kolay organize
olmasõna yararlõ olacağõ gibi yan sanayinin gelişmesine ve ayakkabõcõlõğõn cazip bir işkolu haline
gelmesine de neden olacaktõr.
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3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR

3.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde ( 2001-2005):
Bu konudaki çalõşmamõzõ içi ve dõş olmak üzere iki grupta toplayacağõz.

İçeride; Sektörün özellikle sõkõntõ yaratan pazarlama alt yapõsõnõn önce reorganizasyonu, daha
sonra çağdaş anlamda tesisi ve hõzlõ bir biçimde mağazacõlõk, perakendecilik organizasyonlarõ
oluşturulmalõ ve büyük mağazacõlõğa yönelinmelidir. Diğer bir sorun olarak görünen üretim parklarõ
ve bilgi sistemleri yatõrõmlarõ hõzla yapõlmalõdõr.

Dõşarõda; Hedef pazarlarõ yaşanõlan tecrübelere göre yeniden belirleyerek bu pazarlarõn içerisinde
konumlanacak pazarlama üniteleri oluşturulmalõdõr. Yabancõ yatõrõmcõlarõn ülkemize yatõrõm
yapmalarõnõ sağlayabilmek için gerekli önlemler alõnmalõ, ayrõca ayakkabõ tasarõmõnda dünya
standartlarõnda kendi kaynaklarõmõz oluşturulmalõdõr.

Bu bölümde incelenecek konular istatistik açõdan problem yaratmamasõ için mümkün olduğunca
ayakkabõ ve terlik detayõnda verilmeye çalõşõlacaktõr.

3.1.1. Talep Projeksiyonu:
Toplam Talep:

TABLO: 15- TOPLAM TALEP TABLOSU

                                                           2000       2001      2002        2003        2004         2005              
Ayakkabõ+Terlik (Milyon $)             1.580    1.880       2.100      2.330      2.580         2.850
Ayakkabõ+Terlik (Milyon Çift)            272       313          340         365    393            422

İç Talep:
TABLO: 16- İÇ TALEP TABLOSU

                                                          2000        2001       2002        2003       2004        2005
Ayakkabõ+Terlik (Milyon $)           1.380       1.610      1.770       1.940      2.130       2.350
Ayakkabõ+Terlik (Milyon Çift)          238      269         286 304         325           348

3.1.2. Üretim Projeksiyonu:
Üretim:

TABLO: 17 - ÜRETİM TABLOSU
                                          2000           2001          2002            2003          2004            2005
Ayakkabõ (Milyon Çift)      120             126            132              138            144              150
Terlik (Milyon Çift)            150             170            180              210            230                50
Toplam (Milyon-Çift)        270             286            322              348           374              400
Ayakkabõ (Milyon $)        1.200           1.330        1.470           1.620          1.780           1.950
Terlik (Milyon $)                370              440           510              580             660              750
Toplam (Milyon $)         1.570           1.770        1.580           2.200           2.440          2.700
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İhracat:
TABLO: 18 - İHRACAT TABLOSU
                                       2000             2001           2002             2003          2004            2005
Ayakkabõ (Milyon $)         75               116             147               178            209              230
Terlik (Milyon-$)              25                 44               63                  82           101              120
Bavul Ticareti(Milyon $) 100              110              120               130           140               150
Toplam (Milyon $)           200              270             330               390            450              500

3.1.3. İthalat Projeksiyonu:
TABLO: 19- İTHALAT TABLOSU

                                       2000           2001            2002             2003           2004          2005
Toplam (Milyon $)          100             110              120               130             140            150

3.1.4. Teknolojide Muhtemel Gelişmeler:
•  Saya dikiminde daha yüksek teknoloji içeren robot kullanõmõ

•  Montaj gruplarõnda çok esnek yapõda rink sistemler

•  Daha fazla oranda sentetik metaryal kullanõmõ

•  Daha uzmanlaşmõş az sayõda çalõşan

•  Bilgisayar destekli stilistlik hizmetleri

3.1.5. Rekabet Gücünde Gelişmeler:
Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasõ kapsamõndaki 2005 yõlõnda uygulanmasõ planlanan gümrüklerin

sõfõrlanmasõ sonucunda çağdaş anlamda gelişmesini tamamlayamayan Türk ayakkabõ sektöründe ciddi
bir sõkõntõ yaşanacağõ beklenmektedir.

 Ancak sanayileşmesini tamamlamõş ve dünya pazarlarõ içinde yer alabilecek pazarlama
organizasyonlarõnõ kurmuş işletmeler için eğer göreceli avantaj yaratabilecek yüksek teknolojili
makina parkõ yatõrõmlarõ yaptõklarõ oranda rekabet şansõ yükselecektir. Küçük ve orta büyüklükteki
işletmeleri esnek davranmamalarõ halinde ciddi sorunlar beklenmektedir.

Ayrõca TASEV vakfõnõn lise düzeyinde bir eğitim kuruluşu açma projesi bulunmaktadõr.

3.1.6. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler:
Deri işleme sanayiinin hammadde ihtiyacõnõ karşõlayan hayvancõlõğõn son on yõl içinde düşen

öneminin hõzla yükseleceği ve özendirici önlemlerle gelişeceği tahmin edilmektedir. Bu gelişme
yabancõ ham deri kullanõmõnõ azaltõrken maliyetleri de düşürecektir.

Taban sanayiinde ise, daha özgün tasarõm ve üretimler ayrõca hammaddelerin yurt içi tedarikiyle
maliyetlerin düşürülmesi beklenmektedir. Ayrõca, modanõn gün geçtikçe daha yüksek bir oranda
hayatõmõza gireceği, bu nedenle hem trendler hem de kullanõlan malzemeler açõsõndan tekstil
sektörüyle daha yakõn temas kurulacaktõr.
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3.2. Uzun Dönemde (2001-2023) Talepte Arzda Dõş Ticarette, Teknoloji ve
Rekabet Gücünde Muhtemel Gelişmeler:

•  Özellikle 1996 yõlõ başõnda gerçekleştirilen Gümrük Birliği çerçevesinde yapõlan tarife
indirimleri sõrasõnda Türk Ayakkabõ Sektörü ciddi bir ithalat baskõsõ ile karşõ karşõya kalmõştõr.  Bu
sõkõntõ zaten mevcut iken, ileride ortaya çõkabilecek potansiyel baskõlar sorunlarõ daha da
ağõrlaştõrabilecektir.

•  Şartlar böyle iken, 1999 yõlõ 30 Kasõm �3 Aralõk tarihleri arasõnda gerçekleştirilecek Dünya
Ticaret Örgütü III. Bakanlar Konferans sonrasõ, sanayi ürünleri tarifelerinde daha fazla indirimi de
içeren yeni ve kapsamlõ çok taraflõ ticaret müzakerelerinin 2000 yõlõ başõnda başlamasõna karar
verilmesi beklenmektedir.

•  26 Ağustos 1999 tarihli, 23798 sayõlõ Resmi Gazete�de yer alan 1999/1 sayõlõ Genelgede yeni
çok taraflõ müzakereler kapsamõnda;

•  Tarife indirim taahhütleri içerisinde yer alan ürünler uygulamasõnõn genişletilerek sanayi
ürünlerinin tamamõnõn bu kapsama alõnmasõ ayrõca gümrük vergisinde de yüzde 20 ile yüzde 50
arasõnda indirime gidilmesi,

•  DTÖ�ne taahhüt edilen gümrük vergisi oranlarõ ile uygulamadaki gümrük vergisi
farklõlõklarõnõn kaldõrõlmasõ iki yõl üst üste uygulanan gümrük vergilerinin taahhüt edilenlerle aynõ
olmasõnõn sağlanmasõ veya,

•  Sanayi ürünlerinde taahhüt edilen liste kapsamõnõn genişletilmemesi ancak, taviz listesinde yer
alan ürünlerin gümrük vergilerinde yüzde 40�lar düzeyinde indirime gidilmesi, hususlarõnõn gündem
konusu olmasõ beklenmektedir.

•  Yukarõdan da anlaşõlacağõ üzere uzun dönemdeki muhtemel gelişmeler aşağõdaki gibi
sõralanabilir;

•  Talepte, özellikle Avrupa ülkelerinin ilgisi gerekli değişimler yapõlõrsa daha çok Türkiye�ye
yönelecek olup, daha kaliteli ve konforlu ayakkabõ  trendi önem kazanacaktõr. Dünyada ise, bugüne
kadar bilinmeyen noktalarda yeni talep odaklarõ global pazarõn farklõlaşmasõna sebep olacak ve bugün
önemli olan bir grup pazarõnda etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

•  Arzda; Avrupa'nõn üretim tesislerini tamamen topraklarõ dõşõna taşõyacağõ, özellikle
Türkiye�nin bu anlamda gerekli özendirici önlemlerin alõnmasõ ile yatõrõm için cazibe merkezi olmasõ
beklenmektedir. Küçük üreticilerin hõzla yok olacağõ yabancõ ortaklõklar ve birleşmeler ile büyük
şirketlerin yollarõna devam edeceği gözlenmektedir.

•  Dõş ticarette; ithalatõn giderek yükseleceği, aynõ zamanda ihracatõnda artacağõ çok daha
dinamik ve rekabetçi bir global pazar oluşacağõ düşünülmektedir.

•  Teknoloji ve rekabet gücünde, robot ve elektronik teknoloji üretimde her alana girecek, ciddi
oranda standartlaşma yapõsõ oluşacaktõr. Pazarlamada ise, bilgisayar ve elektronik destek sistemlerinin
karar vermede ciddi bir payõ olmasõ beklenmektedir.

Ancak, bu değişimlere uyduracak işletmeler büyüyüp gelişebileceklerdir. Özellikle sektörün ciddi
problemi olan saya teşkilatlarõ da bu akõmdan etkilenerek otel yada işletmelere dönüşecek ve bu yolla
kesim, dikim ve montaj gibi bugün bir arada olan işletmeler ayrõ uzmanlõk alanlarõna ayrõlacaklar ve
bu yolla verimlilik yükselecektir, maliyetlerde düşecektir.
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4. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLİNMESİ İÇİN YAPILMASI
GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
POLİTİKALAR

4.1. Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler:
•  Türk ayakkabõ sektör imajõnõn yeniden yaratõlarak dünya marketlerinde pazarlanmasõ ve

tanõtõlmasõ gerekmektedir.

•  Hõzlõ bir şekilde işletmelerin yurt dõşõ ağlarõnõ kurmasõ gerekmektedir.

•  Ürün bazõnda koruma tedbirlerinin alõnmasõ zorunludur.

•  Kesim,saya ve montaj faaliyetlerinde uzmanlaşmõş üretim işletmeleri tesis edilmeli ve
özendirilmelidir.

•  Orta, Lise ve Üniversite seviyesinde özel ve kamu ayakkabõcõlõk eğitimi tesis edilmelidir.

•  Sektör içi tasarõmcõ yetiştirilmeli ve bu süreç içinde yabancõ tasarõmcõlarla ortak çalõşma
zemini kurulmalõdõr.

4.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler:
•  Sektör üretim merkezlerinden maliyet açõsõndan dezavantaj taşõyanlarõ İstanbul dõşõna

çõkarõlarak, yan sanayi gruplarõnõ da bir araya toplayacak ve bunlara ortak avantajlar sağlayacak
yörelere konuçlandõrmak.

•  Yabancõ yatõrõmlarõ kalõcõ bir şekilde Türkiye�ye çekebilmek için sektöre özel yatõrõm
teşviklerinin çõkarõlmasõ gerekmektedir. (Bedelsiz arazi, vergi indirimi vb.)

4.3. Kõsa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar:
•  Gelişmiş batõlõ ülkelerin de yoğun emek gerektiren bu sanayii dalõnda üretmektense, satõn

almayõ tercih ettikleri; ayakkabõ sanayi gelişmemiş Rusya, eski Doğu Bloğu ülkeleri ve Arap
ülkelerinin de satõn almaya zorunlu olduklarõ ayakkabõ sektöründe, ülkemizden sanayii olarak ileri
durumdaki İtalya, İspanya, Portekiz, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerin
ayakkabõ sanayileri çeşitli yollarla ve özellikle ihracatta devlet tarafõndan ciddi bir şekilde
desteklenmektedir. Türkiye�de de ayakkabõda gerçek hamlenin yapõlabilmesi için devletin imalatõ
teşvik edecek uygulamalarõ yerine getirmesi ve yabancõ sermayenin ülkemize gelmesi için istikrarlõ bir
politika izlenmesi gerekmektedir.

•  Gerek yurtiçi ve gerekse ihracat açõsõndan büyük bir potansiyele sahip olan ayakkabõ sektörü
emek yoğun karakteri nedeni ile istihdam politikasõ açõsõndan dikkatle değerlendirilmesi gereken bir
işkoludur.

•  Türkiye�de yaşanan sorunlardan biride kalite sorunudur. Ürünlerin ithalatõ aşamasõnda
bürokrasiye neden olmayacak bir kalite kontrol sisteminin kurulmasõ gerekmektedir.

•  Eğitim alanõnda kaliteli ve uzman kişilerin yetiştirilmesi için özel sektör � Devlet işbirliği
şarttõr. Bu anlamda, çalõşma ve kalite kontrol testlerinin yapõlabileceği laboratuar donanõmõnõn
sağlanmasõnda da işbirliği ve organizasyona ihtiyaç duyulmaktadõr.

•  Sektörün bir başka ihtiyacõ araştõrma ve geliştirme kuruluşlarõdõr.  Yetersiz durumda olan
mevcut merkez ve birimlerin iyileştirilmesi ve sayõlarõnõn arttõrõlmasõ gerekmektedir.

•  Sanayileşmenin hõzla gerçekleşmesi karşõmõza yerleşim problemini çõkarmaktadõr.  Yerleşim
problemlerinin giderilmesi ve Anadolu�daki illerimizin sanayileşme sürecine de destek verilmesi
gerekmektedir.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf136

•  Ayakkabõ sektörünün diğer bir sorunu da ayakkabõ tasarõmcõlarõnõn yetersizliğidir.

•  Sektördeki birçok firma yurtdõşõndan gelen modellerle çalõşmayõ sürdürmektedir.
Sektörümüzün acil ihtiyacõ olan eğitimli ve profesyonel elemanlarõn en kõsa sürede yetiştirilmesi için,
Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu, Ayakkabõ Yan Sanayiciler Derneği  ve Türkiye Ayakkabõ
Sanayicileri Dernekleri birleşerek Türkiye Ayakkabõ Sanayii Araştõrma, Geliştirme ve Eğitim Vakfõ
kurulmuştur. Vakfõmõzõn amacõ hayata geçirilecek kolejimiz sayesinde; sektör olarak başarõyõ devamlõ
kõlabilmek için, taklitçilikten kurtulmak ve Türk ayakkabõ sektörünün imajõnõ ve ürün kimliğini
oluşturmaktõr. Bu da ancak tasarõm eğitiminin sektörel bazda gerçekleştirilmesi ile olacaktõr.

•  Halihazõrda, ayakkabõ ürünleri Türkiye�nin DTÖ�ne taahhüt ettiği Taviz listesinde (XXXVII
Sayõlõ liste) yer almadõğõndan liste kapsamõnda bir genişleme olmadõğõ takdirde Türk Ayakkabõ
Sektörü açõsõndan bir değişiklik meydana gelmeyecektir.

•  Taviz listesinin tüm sanayi ürünlerini kapsayacak biçimde genişletilmesi ve iki yõl üst üste
uygulanan tarifelerin taahhüt listelerinde de aynõ şekilde yer almasõ söz konusu olduğunda Türk
Ayakkabõ Sektörünün en önemli ihraç kalemi olan deriden mamul ayakkabõlar (GTİP�larõ 6403 ile
başlayan tüm ürünler dahil)ile plastik ve kauçuktan mamul ayakkabõlar (GTİP�larõ 6402 ile başlayan
tüm ürünler dahil) başta olmak üzere tüm mamul durumdaki ayakkabõlar (GTİP�larõ 6401, 6402, 6403,
6404 ve 6405 ile başlayan tüm ürünler dahil) da ortaya çõkabilecek tarife taviz müzakerelerinde
mümkün olduğu kadar mevcut statükonun muhafaza edilmesinde, taviz verme durumunda ise çok
dikkatli ve duyarlõ davranõlmasõnda fayda bulunmaktadõr.  Halen mevcut gümrük birliği sonrasõ
indirimlerle bile büyük ithalat baskõsõ altõnda bulunan Türk Ayakkabõ Sektörünün ikinci bir taviz
şokuyla varlõğõ tehlikeye girebilecektir.

•  Bunlara karşõlõk, ayakkabõ üretiminin ana ham maddesi durumundaki ayakkabõ aksamõ
(GTİP�larõ 6406 ile başlayan tüm ürünler dahil) ile deri ürünleri (GTİP�larõ fasõl 41 kapsamõndaki tüm
ürünler) ithalatõnõn tarife yönünden kolaylaştõrõlmasõ ihracatõmõzõ olumlu etkileyeceğinden, çok taraflõ
ticaret müzakerelerinde bu ürün gruplarõna uygulanabilecek tarife tavizlerinde esnek olunmasõnõ
sektörümüz desteklemektedir.

Ayakkabõ Alt Komisyon üyesi Levent Gülcan'õn ek raporu:
1. Türkiye�nin iddialõ ve lider bir ayakkabõ sektörüne neden ihtiyacõ olduğu aşağõda

açõklanmõştõr.

İddialõ bir ayakkabõ sektörünün yaratabileceği istihdam potansiyeli Türkiye için hayati bir önem
taşõmaktadõr. Sektörde bir kişinin istihdamõ için gerekli yatõrõm 10.000 $/kişidir. Bu oran ile diğer
sektörlere göre çok az bir yatõrõm ile daha fazla sayõda her eğitim kademesinde (kalifiye olsun veya
olmasõn) insana iş imkanõ yaratabilmek mümkündür.

Ayakkabõ sektörü diğer çoğu sektöre göre daha fazla gelir ve katma değer yaratmaktadõr. Bunun
nedeni, ayakkabõ sektöründe marjinal tasarruf eğiliminin düşük olmasõdõr. Böylece, ekonomide daha
fazla canlõlõk ve gelir artõşõ olmaktadõr.

Halen Avrupa�da 1.250 milyon çift üretilmekte ve bir bu kadar da Avrupa dõşõndan ithal
edilmektedir. Avrupa gibi büyük bir pazarõn Türkiye�ye yakõn olmasõ avantajdõr. Bu avantaja rağmen,
Avrupa�nõn ithalatta deride rekabet gücü olan Hindistan, saya dikiminde Tunus�u tercih etmesi sonucu
bu pazardan gereken pay alõnamamõştõr. SATRA raporuna göre, her sene 100 milyon çift üretim
Avrupa�da azalarak, Uzak Doğuya kaymaktadõr. Türkiye�nin meselesi de,  Avrupa�dan kayan bu
üretimden ne kadar pay alacağõ ile ilgilidir.

İddialõ bir ayakkabõ sektörü Türk ekonomisinin dinamiklerinden birini oluşturacak ve yan sanayi
olan deri, ayakkabõ malzemelerini, yan sanayilerini lokomotif olarak taşõyacaktõr.
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Türkiye�de teknik eğitimdeki yetersizliklerden dolayõ çok sayõda kalifiye olmayan işgücü
bulunduğundan emek yoğun teknoloji kullanõlan ayakkabõ sektöründe Türkiye iddialõ olacaktõr. Eğer
ayakkabõ sektöründe başarõlõ olunabilirse, bu sektörün rakip ülkeler tarafõndan ikamesi kolay değildir.
Örneğin tekstil sektörünün daha kolay ikamesi mümkündür. Çünkü, aşağõda belirtilen nedenler
incelendiğinde ayakkabõ sektöründe başarõlõ olmak kolay değildir. Amerika ve Avrupa�da işçiliğin
pahalõ olmasõna rağmen, ayakkabõ üretimi halen devam etmektedir.

2. Sektörün iddiasõz olmasõna yol açan faktörler aşağõda açõklanmõştõr.

2.1-Öncelikle devlet ve sektör çalõşanlarõ olarak, iddialõ bir ayakkabõ sektörü oluşturmak için
gerekli çaba sarf edilmemiştir. Buna karşõlõk, deri sektörü tõkandõğõ halde ve düğümleneceğini bilebile
bugüne kadar devletten destek görmüştür. Halbuki, Türkiye�de öncelikle lokomotif ayakkabõ sektörü
kurulmasõ gerekirken, ayakkabõ üreticilerinin küçük ölçekte üretim yapmalarõ ve eksik destekleme
politikalarõ nedeni ile bu başarõlamamõştõr.

2.2-Sektör kendini uluslararasõ piyasalara hazõrlayamamõştõr. Çünkü, ayakkabõ sektöründe
rekabet unsurlarõ:

1-Malzeme alõmlarõ
2-Design ve moda
3-Kesim, saya, dikim ve monte hatlarõ
4-Taban imalatõ (enjeksiyon, goodyear welt, hazõr taban vb. )
5-Pazarlama, reklam

Başarõ=AxBxCxDxE ise, bu fonksiyonda bir unsurda başarõsõz olunursa, diğer unsurlarda başarõlõ
olunsa bile sonuç başarõsõz olacaktõr.

2.2.1- Malzeme Alõmlarõ: Ayakkabõ sektörünün en önemli girdisi deridir. Deri sektörü işlenmiş
deriyi nakit satma yerine, banker gibi vadeli mal satmayõ tercih etmektedir. Gerçekten deri üreticileri
pazarlõk gücü olmayan ayakkabõ sektörüne destek vermemişlerdir. Ayakkabõ fuar dönemlerinde ham
deri fiyatlarõnõ suni olarak artõrõp deri işleyicileri kar marjlarõnõ yükseltmişlerdir.

A,B,C,D,E, kalite olarak sõnõflandõrõlan ham derilerin A,B,C sõnõflarõnõ yüksek fiyattan büyük
dericiler almakta ve genellikle ihraç etmektedir. Kalitesi C,D,E olanlarõnõ da pazarlõk gücü olmayan
küçük derici ve ayakkabõcõ almaktadõr. Ayakkabõcõ pahalõya aldõğõ, kalitesiz deri sebebiyle rekabet
edemeyerek piyasadan çekilecektir. Bu durumda iddialõ bir ayakkabõ sektörüne ihtiyaç duyulmayacağõ
açõktõr.

Ayakkabõ sanayii kendine girdi veren deri işleme sektörünün ve ham dericilerin lokomotifi
olmasõ gerekirken (İtalya örneği gibi) lokomotif durmuş ve vagonlarõn ilerleyebilmesi için deri sanayii
destek talep etmektedirler.

Başka bir örnek ise; bir astar malzemesinin normal piyasa fiyatõ 7 DM /mt iken, 1 konteynõr
fiyatõ 6 DM /mt, 5 konteynõr fiyat 5 DM /mt, ama peşin ödemede 4,3 DM /mt�dir. Bu örnekten de
anlaşõlabileceği gibi alõm miktarlarõ ve ödeme şekilleri önemlidir.

2.2.2- Dizayn ve Moda: Ülkemiz bu sektörde eğitim için bütçe ayõrmayõp, dizaynõ ve modayõ
geliştirememiştir. Halbuki, İtalya�yõ rekabette rakiplerine göre başarõlõ kõlan en önemli unsur dizayn
ve modadõr.
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2.2.3- Saya dikim ve monte hattõ:

         İşçinin eline geçen                                                                 1,3 $/saat
       Yasal Kesintiler (muhtasar, SSK , tasarruf, kõdem tazm. )    2,0 $/saat
       Elektrik, su,                                                                            1,3 $/saat
       Toplam 1 saatlik çalõşma maliyeti ise;                                   4,6 $/saat

Bu kadar kalifiye ve düz işgücü istihdam eden, yan sanayiye destek olan bu sektörün, yüksek yasal kesintilerin yükünden
dolayõ rekabetçi olabilmesi mümkün değildir. Avrupa standartlarõnda olan çalõşma hayatõnõ düzenleyen kanunlar ile Hindistan,
Brezilya, Çin, Tunus ile rekabet edilemeyecektir. Ayrõca emek yoğun teknoloji kullanõlan bir sektöre yüzde 3 mahkum, yüzde 3
sakat çalõştõrma yükümlülüğü haksõz bir uygulamadõr. Bu oranlarõn sektörlere göre belirlenmesi daha uygundur.

2.2.4- Taban imalatõ: Ayakkabõ sektöründe en fazla sermayeyi gerektiren ve üreticinin  ürününü farklõ kõlacak olan taban
kõsõmdõr. Piyasada oluşan yüksek faiz ile yatõrõmlar rantabl olmaktan çõkmõştõr. Bugün işçilik ücretinin yüksekliği sebebi ile rekabetçi
olmadõğõ için Avrupa ve Amerika�da ayakkabõ üretimine yatõrõm yapõlmamaktadõr. Halbuki, gelişmiş ülkelerdeki gibi Türkiye�de
de düşük faizle kaynak ayrõlsa yatõrõmlar rantabl olacak ve ayakkabõcõ yatõrõmla ürününü farklõ kõlarak büyük markalara üretim
yapabilecektir.  

2.2.5- Pazarlama sektörün en zayõf olduğu unsurdur. Bunun en güzel örneği, Rusya�dan nakit para ile müşteriler geldiğinde,
kuyruklar olduğunda ancak pazarlama yapõlabilmiştir. Laleli esnaf pazarlama zihniyeti ile uluslararasõ pazarlama anlayõşõ birbiriyle
mukayese edilemeyecek şekilde farklõdõr.

3. Sektörün gelişmesi için neler yapõlmasõ gerektiği konusunda önerilerimiz aşağõda sunulmuştur.

1- Ham deride olduğu gibi işlenmiş deri ithalatõnda KDV oranõ yüzde 1'e düşürülmelidir.

2- Ayakkabõ sektöründe çalõşanlardan yapõlan yasal kesintiler toplamõ 0,5 $/saat düzeyine
çekilmelidir.

3- Sektörde ayakkabõ mühendisliği eğitimi verecek bir kuruma ihtiyaç vardõr. Bir üniversiteye
tahsis edilmesi öngörülen Sümer Holding Beykoz Kundura İşletmesi ayakkabõ mühendisliği için hazõr
ekibi ve makina-ekipmanõ ile tarihi bir fõrsattõr. Gerekli olan eğitici kadro başlangõçta yurt dõşõndan
getirilmelidir.

4- Ayakkabõ sanayicisi Avrupa�da hangi faiz oranõndan kredi alabiliyorsa,  Türkiye�de bizler de
alabilmeliyiz. Sektöre bugünkü şartlarda yüzde 20+libor faiz oranõ ile kredi verilmelidir. Yüksek faiz
oranlarõ ile rekabetçi olabilmek mümkün değildir.

5- Emeğin yoğun olduğu ayakkabõ sektöründe yüzde 3 sakat, yüzde 3 mahkûm istihdamõnõn
uygulanabilirliliği mümkün değildir. Bu karar ile emek yoğun sektörlere zarar verilmiştir. Söz konusu
oran düşürülmelidir.

6-2001 yõlõnda sona eren 5 yõllõk ayakkabõcõlõğõ koruma süresi en büyük tehlikedir. Bu süre boşa
harcanmõş ve sonuç alõnamamõştõr. Bugün yapõlmasõ gereken bu süreyi uzatmaktõr.

7- TSE daha etkin bir şekilde harekete geçirilerek, yurtdõşõndan gelebilecek kalitesiz ürünlerin
ithalatõ yüksek standartlar benimsenmesi suretiyle durdurulmalõdõr. Bunlar yapõlõrken Avrupa�nõn
uyguladõğõ gibi, ayakkabõ ile ilgili her ayrõntõ dikkate alõnmalõdõr. Örneğin, dört mevsim yaşayan
Türkiye'mizde ayakkabõnõn -30 C�de bile tabanõnõn kõrõlmamasõ, açõlmamasõ istenmelidir.

8- Bu noktada çözüm için, önce Türkiye'nin ayakkabõda hangi ülkeyi izlemesi gerektiğini  tespit
etmek gerekmektedir. Türkiye ham deride sorun yaşarken, İtalya�nõn Brezilya�dan wet-blue getirerek,
Çin�in Tayland�da wet-blue üretimi ile bu sorunu çözerek başarõlõ olduklarõ görülmektedir. Bugün,
birçok firma ayakkabõ üretimini İtalya�ya karşõ rekabetçi olamadõğõ için durdurmuş ithalatçõ olmaya
karar vermişlerdir. Diğer ülkelerin Türkiye gibi ham deri kaynaklarõnõn kõt olmasõna rağmen, başarõlõ
olduklarõnõ görmek mümkündür.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf139



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf140



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf141

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

AYAKKABI YAN SANAYİİ
VE AYAKKABI MAKİNALARI
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1. GİRİŞ:

Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlanmasõ:
Ayakkabõ Yan Sanayi Sektörü, ayakkabõya malzeme veren tüm üreticileri ve ayakkabõ

tasarõmcõlarõnõ, ayni konudaki ithalat ve ihracatçõlarõ, ve yabancõ firma mümessillerini içermektedir.

Sektördeki ana mallar şunlardõr:

1 Hazõr  Taban
A) Thermo PVC -6406209000
B) Poliüretan � 6406209000
C) Kauçuk, Ahşap ve Diğerleri 64062090

2 Kösele
A) Hakiki Kösele - 4104311100
B) Neolit � 400821900

        C) EVA ve Diğerleri
C) Vardola 6406

3 Yüzlük ve Astarlõklar 6406101100

4 Ayakkabõ Bağõ ve Saraç İpleri � 5607900019

5 Aksesuarlar
        A) Fermuar  - 960719000011
        B ) Toka ve Diğerleri- 830890009012

6      İç Taban
A) Deri Artõğõndan Üretilenler � 4111000000
B) Selüloz Olanlar � 4811909019
C) Nonwoven�dan Üretilenler � 560210
D) Çõkartõlabilen İç Tabanlar � 64069950

7     Ayakkabõ Yapõştõrõcõlarõ
A) Holt Meltler � 391690130000
B) Taban ve Saya Yapõştõrõcõlarõ � 3506910090

8 Bitim Malzemeleri (Boya ve Finisaj Malzemeleri) � 321000900019

9 Etiket ve Ambalaj Malzemeleri � 4819209000

10  Fort Bombe
A) Holt Melt ve Plastik Bazlõ Yapõştõrõcõlarla Kaplanmõş Olanlar � 392190600019
B) Dokunmamõş Mensucattan Kaplanmõş Veya Emdirilmiş Olanlar � 5603941000
C) Plastik Emdirilmiş Sõvanmõş Kaplanmõş Mensucat ve Diğerleri � 5903901000
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11  Çivi ve Vidalar � 731700400000

12   Ökçe
A) Plastik � 64062090
B) Ahşap � 6406910000
C) Diğerleri � 6406908000

13  Dokunmuş ve Dokunmamõş Mensucattan Sayalõk � 560394100000

14  Dikiş İplikleri � 550820100000

15  Ayakkabõ İmalatõnda Kullanõlan Makineler � 84532000

16  Bõçaklar ve Kesici Aletler � 82089000

17    Takviyelik Malzemeler
A) Lateks Sünger ve Diğerleri � 400291009000
B) Takviyelik Bantlar ve Şeritler � 59061010
C) Tela � 581100003000

18   Emniyet Ayakkabõlarõ İçin Metal Taban ve Bombeler � 64069980

19    Kalõplar
A) Ahşap - 442190989000
B) Plastik � 392690999019

2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
2.1. Mevcut Durum:
Üretim Payõ: Ayakkabõ Yan Sanayii üretiminin,  toplam üretim içindeki payõ % 5 dolayõndadõr.

Üretimde belli kalemlerde boşluklar söz konusudur ve hatta üretimi hiç yapõlmayan malzemeler
mevcuttur. Ayakkabõ monte sistemleriyle ilgili makineler tamamen ithalat ile karşõlanmaktadõr.
Üretilen sadece termo ve plastik enjeksiyon makineleri, Türkiye�nin ihtiyacõnõ karşõlayacak kapasitede
ve teknoloji seviyesindedir. Geleceği olan poliüretan ve kauçuk için de bu gelişme sağlanmalõdõr.
Türkiye�de yatõrõm yapmak için ayakkabõ yan sanayii çok uygundur. Mutlaka teşvik edilmelidir. Bu
Ayakkabõnõn geleceği açõsõndan da çok önemlidir.

Dõş Ticaret Payõ: Ayakkabõ Yan Sanayii, dõş ticaret hareketleri içinde yüzde 1-2�lik bir paya
sahiptir. Ancak, yan sanayinin ayakkabõya malzeme verdiği düşünülürse,  ayakkabõ ihracatõ içinde, yan
sanayiinin dolaylõ bir paya da sahip olduğu dikkate alõnmalõdõr.

Katma Değer Payõ: Ayakkabõ Yan Sanayii,  toplam katma değer içinde yüzde 5�lik bir paya
sahiptir.

İstihdam Payõ: Ayakkabõ Yan Sanayii, toplam istihdamõn yüzde 6-7�lik bir bölümünü
içermektedir.

İşyeri Büyüklüğü: Ayakkabõ Yan Sanayii işyerleri,  toplam işyerlerinin yüzde 6-7�lik bir kõsmõnõ
kapsamaktadõr.
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 2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar
Tablo: 1- Ayakkabõ Yan Sanayiinde Önemli Kuruluşlar                       .

Sõra No.  Kuruluşun Adõ                               Yeri            Üretim Konusu
1 A.D. SPOR SAN.TİC.LTD.ŞTİ       İstanbul      Lateks, Mostra
2 ADIM TABAN SAN. A.Ş.              İstanbul      Taban
3 AKIN KAUÇUK                             Gönen        Neolit, Suni Kösele
4 AKİMSAN DIŞ TİCARET              İstanbul      Makine
5 ALBES DERİCİLİK                        İstanbul      İşlenmiş Deri
6 ALVA AY. TABAN ÇELİĞİ          İstanbul      Taban Çelikleri
7 ARBAĞ A.Ş.                                    İstanbul      Ayakkabõ Bağõ
8 ARMAĞAN KİMYA                       İstanbul      Kimyasallar
9 ARPACI  AYAKK. BAĞI               İstanbul      Ayakkabõ Bağõ
10 AS TEKNİK İŞ KOLL.ŞTİ.             İstanbul      Vardola, kösele, ökçe
11 ASM LTD.ŞTİ.                                 İstanbul      Ayakk. için örgülü kumaş
12 ATAK DERİ                                     İstanbul
13 ATAKAN MAKİNE                        İstanbul      Makine
14 AYAKSAN AY. MLZ. TİC. SAN. İstanbul Salpa ve kösele vardola kaplama,
15 AYMAKSAN AY. MAK. SAN.      İstanbul    Makine
16 AYMAS                                            İstanbul      Fortluk bombelik
17 BALLISARI                                     İstanbul      Taban
18 BİRLİKSAN AYAK. MAK.SAN.   İstanbul      Makine
19 BİRLİKSAN AYAK. MAK.SAN.   İstanbul      Makine
20 BİRTUĞ DIŞ TİC. LTD.Tİ.             İstanbul     Ayakk. Malz. İthalatõ
21 COBRA TABAN VE KALIP SAN. İstanbul      Taban
22 DAMLA KAUÇUK SAN.                İstanbul      Ökçe ve Taban
23 DANIŞMAN                                     İstanbul      Bõçak
24 DATEL                                             İstanbul      Ayakkabõ bağõ
25 DEMİRAY PRES BIÇAKLARI      İstanbul      Ayakkabõ Pres Bõçaklarõ
26 DENSAN KİMYA                           İstanbul      Yapõştõrõcõlar
27 DEPAR DERİ PLASTİK SAN.      İstanbul      PVC,PV Suni deri
28 DERİMSAN DERİ İM.SAN.          İstanbul      Ham Deri
29 DESEN AMBALAJ KUTU SAN.  İstanbul      Kutu  ve koli
30 DETA TABAN AY. VE YAN SAN. İstanbul      Termo PVC taban
31 DEVRAN AYAKKABI SAN.A.Ş. İstanbul      Termo taban
32 DOLGAN MAKİNE SAN.             İstanbul      Makine
33 DUYAR AYAKKABI MALZ.       İzmir          Malz. Mak. Aksam
34 DUYGU PLASTİK ETİKET SAN. İstanbul      Astarlõk
35 DİNÇERLER TEKSTİL A.Ş.         İstanbul      Suni Deri, Bez
36 EGE BİRLEŞİK BICAK.                İzmir          Kesim Bõçaklarõ ve Etiket
37 EGEMEN KAUÇUK                      İstanbul      Kauçuk Taban
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38 EKOL TABAN                                İstanbul      Taban
39 EMSAN KİMYA                             İstanbul      Fort bombe, deri takviyeleri
40 ERTAB                                            İstanbul      Taban
41 ESER MAK.SAN.                           İstanbul      Makine
42 FAMAS AYAKKABI MAK.          İstanbul      Makine
43 FANTES MAKİNE                         İstanbul      Makine
44 FATİH YILDIZ                               İstanbul      Plastik kalõp
45 FATİH ÖKÇE                                  İstanbul      Ökçe
46 FİLİZ MAKİNE                              Denizli       Makine
47 FLOKSER                                        İstanbul      Suni Deri ve Süet
48 GEZER AYAKKABI                       İstanbul      Poliüretan, PVC
49 GRUP AYAKKABI MALZ.            İstanbul      İç taban
50 GÖKLER TELA                               Kütahya     Tela
51 GÖKSU MAKİNE                           Manisa       Makine
52 GÖRYAKINLAR DERİ                   İstanbul      Deri
53 GÜMÜŞ ÖKÇE                                Ankara       Ökçe
54 GÜRDEN TOKA                              İstanbul      Toka
55 GÜREL POLİÜRETAN                    İstanbul      Taban, EVA, terlik
56 GÜRPINAR DERİ SAN.                   İstanbul      Astarlõk
57 GÜVENİŞ                                          İstanbul      İç Taban, Vardola
58 HAKA KUNDURA KALIP              İstanbul      Kalõp
59 HASSAN                                            İstanbul      Ayakkabõ ve Terlik Keçeleri
60 HENKEL                                            İstanbul      Kimyasal
61 İLERİ DERİ                                       İstanbul      Ayakkabõ makine ve malz.
62 İMASAN MAK.VE KİMYEVİ MAD.İstanbul    Makine ve Kimyasal Temsilciliği
63 İMPA DIŞ TİCARET                        İstanbul    Ayakkabõ makine ve malz.
64 İNTER KAUÇUK                              İstanbul      Kauçuk
65 İZAYSAN TİC. A.Ş.                          İzmir          Taban
66 JUTESAN                                           İstanbul      Taban
67 KADİR & PRESTİJ ÖKÇE                İstanbul      Plastik ökçe ve taban
68 KALSAN PLASTİK KUND. KALIBIİstanbul     Kalõp
69 KAMPANA DERİ VE KÖS. SAN. İstanbul   Ayakkabõlõk / Çantalõk Deri Kösele
70 KARMASAN MAKİNE SAN.         İstanbul    Makine
71 KLAS BAĞ                                        İstanbul      Ayakkabõ Bağõ
72 KOPUZLAR DERİ SAN.                   İstanbul      Deri Tabaklama
73 KORD İPLİK SAN.                            İstanbul      Saraç İplikleri, Bağcõklar
74 KORKMAZ TELA                             İstanbul      Tela
75 KİMYAPSAN KİMYA                     İstanbul      Kimyasal
76 KÜÇÜKKÖSELECİ AYAK.  MLZ. Konya        Taban
77 LİFLİ RULO VE LEVHA SAN. A.Ş.İstanbul      Taban astarõ
78 MAREKS                                            İstanbul      Taban, yapõştõrõcõ
79 MEGATEK AYAK. SARA. DERİ    İstanbul      Yan San. Malz. İthalatõ
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80 MERT-HAN MAKİNE                      İstanbul      Makine
81 MERTSAN AYAKKABI TABAN    İstanbul      Taban, plastik ökçe
82 MUYA POLİÜRETAN KAUÇUK    İstanbul      Taban, terlik
83 NUR SUNİ DERİ                               İstanbul      PU/PVC Suni Deri
84 OKLAR İTH. TİC.ONAR AYK. KALIP SAN. İstanbul. Fort Bombe Malz.
85 ONAR KALIP                                    İzmir          Kalõp
86 ONUR DERİ                                       İstanbul      Deri
87 OYNURDEN KİMYA                       İstanbul     Yapõştõrõcõlar
88 ÖZGÜL TABAN SAN.                     İstanbul     Taban
89 ÖZKAR PLASTİK                             İstanbul     Taban
90 ÖZŞAHİN                                          İstanbul      Sentetik kösele,  neolit, taban
91 ÖZTEMİR KAUÇUK                        İstanbul      Kauçuk taban
92 ÖZYILMAZ MAKİNE SAN.            İstanbul      Makine
93 OĞUZ AKSU AKSU AYAK.            İstanbul     Taban
94 PABUÇ MAKİNE                              İstanbul      Makine
95 PAMFİLYA                                        İstanbul      Taban
96 PATSAN TABAN VE KALIP SAN. İstanbul      Taban
97 PLANET DIŞ TİC.                             Kocaeli      Deri, kösele, taban
98 PLASTAB                                          İstanbul     Taban
99 POLTAB                                            İstanbul      Taban
100 POLİPLAST POLİÜRETAN             İstanbul      PU/PVC suni deri flok ürünleri
101 POTAŞ                                                İstanbul     Taban ve terlik
102 PROSES                        İstanbul      Poliüretan Taban ve Terlik
103 PÜRKİM                                          İstanbul    Yapõştõrõcõlar
104 PRESTİJ TEKSTİL                            İstanbul      Makine, malz.
105 RUBA FERMUAR                             İzmir          Fermuar
106 SERPLAST ORTOPEDİK İÇ TAB.  İstanbul      İç tabanlõklar
107 ŞENSOYLAR                                     İzmir
108 ŞIK TOKA                                         İstanbul      Toka
109 SINALLAR DERİCİLİK                   İstanbul      Deri
110 SOLVENT ÜRETİM KİMYA           Kocaeli       Plastik, Kauçuk
111 SOTAŞ                                                İstanbul      Yapõştõrõcõlar
112 ŞU-GURU                                          İstanbul      Mümessillik
113 TABAKOĞLU                                   Gönen
114 TABAN-İŞ AYAKKABI YAN SAN.İstanbul      Taban astarõ
115 TABSAN                                            İstanbul      Taban
116 TECHNO-SHOE                                İstanbul      Makine
117 TEK-OR PLASTİK                           İstanbul      İç taban
118 TETAŞ TEKSTİL                               İstanbul      Ayak.Yan San.Malz.
119 TOKTAŞ KALIP                                İstanbul      Kalõp
120 TUBA                                                İstanbul   Taban, vardola
121 TURHAN TOKA                               İstanbul      Toka
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122 TÜRKKAN                                         İstanbul      Taban
123 UMUT AYAKKABI VE TABAN     İstanbul      Taban
124 UYGUNER DERİ                              İstanbul      Deri ve Vidala
125 UZMAN KALIP                                 İstanbul      Kalõp
126 YENDER                                            İstanbul     Aksesuar
127 YENİ MALTEPE KAUÇUK             İstanbul    Kauçuk
128 YILDIRIM KARDEŞLER                Adana       Ökçe
129 YILDIRIM PRES BIÇAK                  İstanbul      Bõçak
130 YÖNTEKS KUMAŞ SUNİ DERİ     İstanbul      Suni Deri İth.
131 ZİYLAN TABAN                              İstanbul      Taban

2.1.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ:
Ayakkabõ sektörünün içinde bulunduğu genel durgunluk nedeniyle üretim kapasiteleri tüm

üreticilerde tam olarak kullanõlmamaktadõr.

Tablo: 2- Ayakkabõ Yan Sanayi Sektöründe Kapasite Kullanõmõ

Sõra  Ana Mallar                                                      Yõllar                               Yõllõk Artõş (%)
No                                                        1995 1996 1997 1998  1996 1997 1998
1 Hazõr  Taban                                       90        90      90       50          -         -       (-) 44
2  Kösele                                                90        90      90       50          -         -       (-) 44
3 Yüzlük ve Astarlõklar                          90        90      90       50          -         -       (-) 44
    Astarlõklar
4 Ayakkabõ Bağõ ve Saraç İpleri            90        90      90       50          -         -       (-) 44
5 Aksesuarlar                                         90        90      90       50          -         -       (-) 44
6 İç Taban                                              90        90      90       50          -         -       (-) 44
7 Ayakkabõ Yapõştõrõcõlarõ                      90        90      90       50          -         -       (-) 44
8 Bitim Malz. (Boya ve Finisaj Malz.)  90        90      90       50          -         -       (-) 44
9 Ambalaj Malzemeleri                         90        90      90       50          -         -       (-) 44
10 Fort Bombe                                       90        90      90       50          -         -       (-) 44
11 Çivi ve Vidalar                                  90        90      90       50          -         -       (-) 44
12 Ökçe                                                  90        90      90       50          -         -       (-) 44
13 Dokunmuş ve Dokunmamõş             90        90      90       50          -         -       (-) 44
     Mensucattan Sayalõk
14 Dikiş İplikleri                                    90        90      90       50          -         -       (-) 44
15 Ayakkabõ İmalinde Kull. Makineler 90        90      90       50          -         -       (-) 44
16 Bõçaklar ve Kesici Aletler                 90        90      90       50          -         -       (-) 44
17 Takviyelik Malzemeler                     90        90      90       50          -         -       (-) 44
18 Emniyet Ayakkabõlarõ İçin                90        90      90       50          -         -       (-) 44
      Metal Taban ve Bombeler
19 Kalõplar                                             90        90      90       50          -         -       (-) 44

2.1.3 Üretim
Üretim, çeşitliliği açõsõndan yeterlidir. Kalite açõsõndan bazõ kalemlerde yurtdõşõndan düşük,

kimyasallar gibi bazõ kalemlerde ise başa baştõr. Yine kimyasallarda ambalaj yeterli değildir.
Enjeksiyon makinelerinde üretim yeterlidir.
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a) Üretim Yöntemi-Teknoloji:
Üretim girdilerinin % 30�u ithal ve % 70�i yerlidir.

Tablo: 3- Başlõca Üretim Girdileri                                                    .

Deri ve Kösele ve Bunlarõn Artõklarõ
Kimyasal Maddeler, Reçineler, Yapõştõrõcõlar, Finisaj Malz.
Selülozlar
Sõvõ Lateks ve Yapõştõrõcõlar
Dokunmuş, Dokunmamõş Mensucat
Karton ve Kağõtlar
Thermo PVC
Poliüretan
Polipropilen
Kauçuk
Ahşap
EVA                                                                                                  .

b) Ürün Standartlarõ:
Sektörde TSE standartlarõ var. ISO Standardõ alõnmasõ yönünde çalõşmalar vardõr. Pek az firmanõn

ISO Standardõ vardõr. Makine üretiminde standarda pek erişilememiştir.

c) Üretim Miktarõ ve Değeri:

Tablo: 4- Üretim Miktarõ                                                                               (Birim)

Sõra    Ana Mallar                          YILLAR                                  YILLIK ARTIŞLAR (%)
No.                                                           1995     1996     1997     1998     1996     1997     1998            1
Hazõr  Taban (milyon çift)        270   270    270   150       -          -      (-) 44 (*)
2  Kösele
3  Yüzlük ve Astarlõklar
4  Ayakkabõ Bağõ(milyon çift)        500  500    500   350        -          -       (-) 30
     ve Saraç İpleri
5  Aksesuarlar
6   İç Taban
7  Ayakkabõ Yapõştõrõcõlarõ
8  Bitim Malz.(Boya ve Finisaj Malz.)
9  Ambalaj Malzemeleri
10 Fort Bombe
11 Çivi ve Vidalar
12 Ökçe (milyon çift)
13 Dokunmuş ve Dokunmamõş Mensucattan Sayalõk
14  Dikiş İplikleri
15 Ayakkabõ İmalinde Kull. Makineler
16 Bõçaklar ve Kesici Aletler
17 Takviyelik Malzemeler
18 Emniyet Ayakkabõlarõ İçin  Metal Taban ve Bombeler
19 Kalõplar (milyon çift)             8     8      8       4,5         -          -        (-) 44
(*) +150 milyon çift terlik
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Fabrika çõkõş fiyatlarõ, ökçe 35-40 cent, taban ortalama 3 dolar, vardola metresi 50 cent, kalõp
ortalama 4-5 dolardõr. Ayakkabõ bağõ 4 senttir Yapõştõrõcõlarda tipine ve ambalajõna göre değişmekle
birlikte, 1,5 - 4 DM arasõnda değişmektedir.

Tablo: 5- Üretim Değeri                                                                              (Cari Fiyatlarla)(Milyon $)
Sõra    Ana Mallar                                 YILLAR                                  YILLIK ARTIŞLAR(%)
No.                                               1995     1996  1997     1998 1996  1997 1998
1  Hazõr  Taban                                810   810     810    450     -        -      (-) 44
2  Kösele
3 Yüzlük ve Astarlõklar
4 Ayakkabõ Bağõ ve Saraç İpleri 11,8      14         16,6        14      19     19    (-) 16
5 Aksesuarlar
6 İç Taban
7 Ayakkabõ Yapõştõrõcõlarõ
8 Bitim Malz. (Boya ve Fainisaj Malz.)
9 Ambalaj Malzemeleri
10 Fort Bombe
11 Çivi ve Vidalar
12 Ökçe
13 Dokunmuş ve Dokunmamõş
     Mensucattan Sayalõk
14 Dikiş İplikleri
15 Ayakkabõ İmalinde Kull. Makineler
16 Bõçaklar ve Kesici Aletler
17 Takviyelik Malzemeler
18 Emniyet Ayakkabõlarõ İçin
     Metal Taban ve Bombeler
19 Kalõplar                                   36          36            36        20      -        -     (-) 44

2.1.4. Dõş Ticaret Durumu:
a) İthalat:
(1) Ürün İthalatõ:
  Ayakkabõ yan sanayiinde ana mallarõn hemen hemen hepsinde ithalat yapõlmaktadõr.

(2) Yarõ Ürün İthalatõ:
Fort bombe plaka, kaba taban ithalatõ vardõr. Bunun dõşõnda, yan sanayii ile ilgili olan bütün

ürünlerde üretim açõğõ ithalatla karşõlanmaktadõr.

(3) Hammadde İthalatõ:
İthalat; kösele, sayalõk deriler, yapõştõrõcõlar, PVC, polietilen, polipropilen, kauçuk tipleri, kimyevi

katkõ maddeleri, reçine, finisaj malzemeleri kalemleri itibariyledir. Ana girdilerin ithalatõnda büyük
bürokratik engellerle karşõlaşõlmaktadõr. Özellikle solvent, buna örnektir.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf151

b) İhracat:
Taban, ökçe, kalõp, vardola ihraç edilmektedir. İhracatta, son Rusya krizinden sonra bir

duraklama, bugünlerde ise bir kõpõrdanma vardõr.

Kalõp ve vardola fiyatlarõ ihracatta caziptir. Diğer ürünlerle ilgili olarak, gümrük vergilerinden
dolayõ fiyatta yükselmeler meydana gelmektedir. Fakat, kalite standartlarõ yükseltilirse ayakkabõ yan
sanayiinin ihracat şansõ yüksektir.

İhraç fiyatlarõ, PVC taban 1-1,5 dolar, thermo plastik 1,60�1,70 dolar, PU 2,5-3 dolar, kösele
taban 4- 5 dolar civarõ, vardola metresi 50 cent, kalõp 4-5 Dolar civarõndadõr.

 İhracat Rusya, İran, Irak, Suriye, Gürcistan, Makedonya, Bulgaristan, Ukrayna ve İsrail�e
yapõlmaktadõr. Gedikpaşa�dan bavul ticareti yöntemi ile de dõş satõş sağlanmaktadõr. Kalite standardõ
dolayõsõyla, AB�ye çok az ihracat yapõlmaktadõr. Avustralya�ya ağaç ökçe gönderilmektedir. İhracatõn
şansõ, tamamen kalitenin yükseltilmesine bağlõdõr.

Serbest bölgelerde sektörümüzün herhangi bir faaliyeti yoktur.

2.1.5. Fiyatlar:
Avrupa fiyatlarõna eşdeğerli olduğu söylenebilir. Türkiye biraz daha ucuzdur. Makine fiyatlarõ,

Avrupa fiyatlarõna göre daha ucuzdur.

2.1.6. İstihdam:
Ayakkabõ yan sanayiinde yüzde 60-70 istihdam vardõr. Son yõllarda istihdam düşmüştür. Vasõflõ

işçi oranõ düşüktür. Bu konuda açõk vardõr. Sektör 3 kişilik atölyelerden 350 kişilik fabrikalara kadar
geniş bir spektrumda istihdam özelliği göstermektedir. Sektörde istihdam dağõlõmõ, yüzde 4 üniversite
mezunu, yüzde 10 teknik lise mezunu, yüzde 50 kalifiye, yüzde 36 kalifiye olamayan (kalifiye olmaya
aday) şeklindedir.

2.1.7.  Sektörün Rekabet Gücü:
Yurtiçinde rekabet yoktur. İtalya, İspanya ve Portekiz dõş pazarlarda rakibimizdir. Türkiye bu

rekabette, kalite standardõnõ artõrmak şartõyla daha avantajlõ durumda bulunmaktadõr.

Kalite standartlarõ tutturulamadõğõ için, dõş pazarlarda rekabet çok zordur. Sektörün rekabet
sorunu, fiyatlardan değil, kaliteden kaynaklanmaktadõr. Yapõştõrõcõlarda, ithalat karşõsõnda rekabet
gücü vardõr. Yapõştõrõcõ ithalatõ asgari düzeydedir.

2.1.8.  Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İle İlişkiler:
Diğer sektörlerden ayakkabõ sanayii ile tamamen bağõmlõ, kimyasallarla, metal, ahşap ve deri

sanayii ile ilgili olarak da mamul ve yarõ mamul ürün alõmõ söz konusudur. Sektörde makinalaşma
yenidir. El imalatõ yüksektir. Ücretler (birim fiyatõna vurulduğunda) düşük değildir. Eğitim sorunu
vardõr.

2.1.9.  Mevcut Durumun Değerlendirilmesi:
Sektörün teşvik edilmesi gereklidir. Bugünkü halde, yatõrõm yapõlmaya en uygun sektörlerden

birisidir. Çünkü talebin çok büyük bir bölümü ithalatla karşõlanmaktadõr.

2.2. Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler İtibariyle Mukayese
İtalya, İspanya, Portekiz, İngiltere ve Almanya pazarõ büyük ölçüde kaplamaktadõr. Uzak Doğu

da son dönemde şanslõ olmaya başlamõştõr. Sektör, Rusya krizinden çok etkilenmiştir. Tüm dünyada
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ayakkabõ üretiminde bir artõş olmuştur. Yan Sanayii de bundan etkilenmiştir. Türkiye�nin maruz
kalacağõ etkilenmenin gelecek dönemde daha az olmasõ beklenebilir.

2.3. Sektörün Sorunlarõ
Sektörde eğitim sorunu ve finansman güçlükleri ve pazarlama sorunlarõ vardõr. İmalatçõ eğitim

yardõmõ alamamaktadõr. İnsana yatõrõm yapõlmasõ gerekmektedir. Fuarlar ve internet bir zorunluluktur.

3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR
3.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde (2001-2005)
3.1.1. Talep Projeksiyonu:

      a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1999-2005):
Yõllõk yüzde 15-20 dolayõnda talepte artõş beklenmektedir. ABD ve AB ülkeleri potansiyel

pazarlar olup, ayakkabõ sektörünün bu pazarlara girmesi, yan sanayinin kapasite kullanõmõnõ
artõracaktõr.

b) İhracat Projeksiyonu (1999-2005):
İhracat, üretimin yüzde 20-30�u olabilir.

c) Toplam Talep Projeksiyonu (1999 �2005):
Toplam talep, yurtiçi talepten yüzde 30 fazla olabilir.

3.1.2. İthalat Projeksiyonu:
İthalatõn azalmasõ düşünülebilir. Artõş beklenmemektedir. Yüzde 10 �15�lik bir azalma olacağõ

öngörülmektedir.

a) Ürün İthalatõ (1999 � 2005):
Ürün ithalatõnõn azalmasõ beklenmektedir.

b) Yarõ ürün ithalatõ (1999 � 2005):
Azalmasõ beklenmektedir.

c) Hammadde İthalatõ (1999 � 2005):
Hammadde ithalatõ vardõr. Fakat reexport olabileceği düşünülmektedir.

3.1.3 Teknolojide muhtemel Gelişmeler:
Teknolojiye halihazõrda yatõrõm yapõlmasõna rağmen, teknolojide büyük gelişmeler

beklenmemektedir. Ancak küçük adõmlar beklentisi vardõr. Teknolojiye yatõrõm yapõlmasõ kaçõnõlmaz
bir gerçektir. Bu yatõrõm yapõlmadõğõ takdirde, rekabet şansõ beklenemez. Yapõştõrõcõ konusunda
rakipler çok uluslu şirketlerdir. Uzun dönemde rekabet, ancak büyük Türk üreticilerinin yabancõ
şirketlerle yapacağõ ortaklõklarla teknoloji ve sermaye yönünden güçlenmesiyle genel anlamda
sağlanabilecektir. Bu gelişmeler, yan sanayide bir dõş satõm patlamasõnõ getirebilecektir.
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3.1.4 Rekabet Gücünde Gelişmeler:
Bütün dünya ölçeğinde rekabete girebilecek durumdayõz. Dünya markalarõ çõkarabiliriz. Bunu

yapmak için de, kalite standardõmõzõn Avrupa  standartlarõnda olmasõ gerekir.

3.1.5. Çevreye Yönelik Politikalar:
Sektörün çevreye çok olumsuz etkisi yoktur. Çevre konusunda sektörde bir bilinçlenme vardõr.

Atõk sularõn atõlmamasõna özen gösterilmekte olup, filtreler vardõr. Kimyasal maddeler, deri ve deri
üretiminden doğan çevre zararõnõn asgarileştirilmesi beklenebilir. Fakat yine de, çevre ile ilgili
sorunlarõn aşõlabilmesi için, yatõrõm yapõlmasõ ve ilgi gösterilmesi zorunludur. Küçük atölyelerin
yarattõğõ bazõ çevre sorunlarõ vardõr. Üretim tesisi büyüdükçe, alõnan önlemlerle insan sağlõğõ ve çevre
kirliliği sorunlarõ minimize olmaktadõr. Bu tür yatõrõmlarõn geri dönüşümü olmadõğõ için, firmalar
bazõnda ancak zorunluluk halinde yapõlmaktadõr. Bu yatõrõmlarõn teşvik edilmesinde çok büyük fayda
vardõr.

4. PLANLANAN YATIRIMLAR
4.1. Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõmõ:
Ayakkabõ Yan Sanayii daha önce, 1. Bölge olarak İstanbul, 2. Bölge olarak İzmir ve Ege Bölgesi,

3. Bölge olarak Konya ve 4. Bölge olarak Gaziantep�te yoğunlaşmõştõ. 1997 ve 1998�de Anadolu�ya,
örneğin Kayseri�ye yönelme olmuştur.

4.2. Planlanan Yatõrõmlarõn Katkõlarõ:
Yatõrõmlar, üretimde kalite ve miktarõ artõracak, istihdamõ iyileştirecektir.

4.3. Muhtemel Yatõrõm Alanlarõ:
İthal kalemlerinin ikamesi olarak yatõrõm yapõlabilir.

5. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI
GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
POLİTİKALAR

Ayakkabõ, çok yatõrõma ihtiyaç göstermeyen, ciddi istihdam yaratan bir sektördür. İstihdam ve
katma değeri yüksektir. Eleman açõğõnõn ortadan kaldõrõlmasõ mümkündür.
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

DERİ ATIK VE ARTIKLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇEVRE

ALT KOMİSYONU RAPORU
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1.  GİRİŞ
Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlandõrõlmasõ:
Deri, ardõşõk bir dizi işlemler sonunda ortaya çõkan nihai bir mamul üründür. Her bir proses,

derinin ayrõ bir özellik kazanmasõnõ ve buna paralel olarak daha kullanõşlõ bir hale gelmesini sağlar.
Deri işlentisinde amaçlanan mamul tipine ve kullanõlan teknolojiye bağlõ olarak değişik miktarda katõ
ve sõvõ atõklar oluşmaktadõr. Atõklarõn özellikleri ve kirlilik yükleri kullanõlan kimyasal maddelerin
nitelik ve niceliklerine göre değişiklik göstermektedir. Katõ atõklar; budama, etleme, yarma, traş,
zõmpara ve kenar alma gibi işlemler sõrasõnda ortaya çõkan tabaklanmõş ya da tabaklanmamõş deri
parçalarõ ve tozlarõ ile diğer atõklardan oluşmaktadõr.

 Miktar olarak bu atõklarõn yüzde 3-5'inin tabaklanmõş, yüzde 30'nu tabaklanmamõş halde
bulunduğunu, bunlarõn dõşõnda yüzde 20 oranõnda kelle, kuyruk, bacak gibi kõllõ ham deri atõklarõ ile
birlikte toplam olarak bu değerin yüzde 50-55'e ulaştõğõnõ bildirilmektedir. Sõvõ atõklar ise; işlenti
sõrasõnda kullanõlan kimyasallarõn deri tarafõndan alõnmayan kõsõmlarõndan, su ve çözünmüş protein
ürünlerinden oluşmaktadõr. Üretim proseslerinde oldukça fazla su kullanõlmasõ, bir taraftan arõtõlmasõ
oldukça zor ve pahalõ olan önemli miktarda sõvõ atõk oluşturmakta, öte yandan da değerlendirmesi ve
imha edilmesi çok değişik yöntemleri gerektiren farklõ karakterde katõ atõklar ortaya çõkmaktadõr.

Deri sanayinin atõk sularõnõn arõtõlmadan alõcõ sulara boşaltõlmasõ, boşaltõm noktasõnõn hemen
yakõnõndaki yerlerde dipte çamur birikmesine neden olur. Bu çamur birikintilerinin ayrõşmasõ sonucu
kötü koku ve gazlar açõğa çõkmaktadõr.

 Atõk sudaki organik maddeler, krom ve sülfür bileşikleri, çözeltide ve çamurda kimyasal
oksidasyon sonucu büyük bir oksijen tüketimine sebep olduğu gibi, alõcõ suyun çözünmüş oksijen
konsantrasyonunu da azaltõr.

Sudaki ve çamurdaki kirleticilerin ayrõlmasõ sonucu suda istenmeyen tat, koku oluştuğu ve su
kalitesinin kötüleştiği görülür. Atõklardaki toksik krom bileşikleri balõklarõn ve diğer akuatik canlõlarõn
yaşamõna ters etki yapar. Yine bazõ bileşiklerin yüksek konsantrasyonlarõ canlõlarda toksik etki
yaparak  ölümlere neden olabilir. Bu sebeple işlenti sõrasõnda ortaya çõkan atõk sularõn çevreye ve
arõtmaya getirdiği yükü azaltmak ve bunlarõ değerlendirerek ekonomik katkõ sağlamak büyük bir önem
taşõmaktadõr.

2.  MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
2.1. Mevcut Durum:
Türk deri sanayi 1970'li yõllarõn başlarõndan itibaren hõzlõ bir gelişme göstermeye başlamõştõr.

Başlangõçta akarsu kenarlarõnda ve nispeten yerleşim merkezlerine yakõn yerlerde kurulan atölye
niteliğindeki deri işletmeleri, çarpõk kentleşme sonucu kõsa bir sürede atõk su arõtma tesisi gibi en
önemli alt yapõsõ bulunmayan ve yatay gelişmeler ile yeni teknolojileri kullanmaya müsait olmayan
yerleşim alanlarõ içinde kalmõşlardõr. Gerek yerel yönetimlerin evsel atõklarõ temizleyecek  arõtma
tesislerini zamanõnda kurmamasõ, gerekse  ülkemizde çevre bilincinin çok geç gelişmesi, şehir
merkezlerinde lokalize olmuş sanayi dallarõnõn Organize Sanayi Bölgelerine taşõnmasõnõ oldukça
geciktirmiştir. Alõcõ ortama arõtõlmadan verilen atõk sular, alõcõ ortamlarda doğal dengelerin tamamen
bozulmasõna ve çevrede toplumsal yaşamõ tehdit edecek boyutlarda koku ve kirlilik  oluşmasõna neden
olmuştur.

Doksanlõ yõllarõn başlarõna kadar maliyete pek yansõmayan kullanma suyu ile atõk su arõtma
giderleri, Organize Deri Sanayi Bölgelerinde sektörün karşõsõna büyük bir mali yük olarak çõkmõştõr.
Sektör; Organize Deri Sanayi Bölgelerine geçerken bir yandan geleneksel üretim yöntemleri ile sabit
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yatõrõmlarõnõn büyük bir bölümünü terketmek zorunda kalmõş, bir yandan da yeni sabit yatõrõmlar, yeni
teknolojiler ve bunlarla birlikte maliyete eklenen ekstra kullanma suyu ve arõtma giderleri gibi maliyet
unsurlarõ üretim,  maliyetlerini rekabet sõnõrlarõnõn üstüne taşõmõştõr.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan yasal yaptõrõmlar ve tüm dünya ülkelerinde çevreci gruplarõn
sanayiinin çevreyi kirletmesini protesto etmek amacõyla başlattõklarõ eylem girişimler yanõnda
ülkemizi de etkilemiştir. Benzer şekilde ülkemizde de deri sanayicileri, gerek deri eşya ihraç ettikleri
ülkelerin, gerekse yerel yönetimlerin baskõlarõ ve yasalarõn uyguladõğõ yaptõrõmlar sonucunda deri
sanayinin arõtma tesisi olan toplu iş yerlerine ve organize sanayi bölgelerine taşõnmasõnõn zorunlu hale
getirilmesi, deri sanayicilerinde çevre koruma bilincinin oluşmasõna neden olmuştur.

 Diğer sanayi dallarõnda olduğu gibi deri sanayide ekolojik açõdan tüm dünyada artan bir inceleme
altõnda olup enerji tüketimi, çevresel uyum ve yasal düzenlemelerle ilgili pek çok sorunlara sahiptir.
Önümüzdeki yüzyõlda da endüstriyel üretim üzerine yasalarõn etkisi geçtiğimiz yüzyõl sonlarõnda
yaşanandan daha güçlü olacağõnõ tahmin etmek hiç zor değildir. Bu sebeple  işlenti sõrasõnda ortaya
çõkan katõ ve sõvõ atõklarõn miktarõnõ azaltacak teknolojilerin kullanõmõ ve çevre kirliliğini azaltacak
yöntemlerin uygulanmasõ üzerinde hassasiyetle durulmalõdõr.

Deri işleme yerlerinin arõtma tesisi olan yerlerde toplanmasõ,  arõtma tesislerinde kirlilik
yüklerinin istenen parametrelere düşürülmesi ve  bu tür atõk ve artõklarõn ekonomik bir değer olarak
değerlendirilmesi artõk bir zorunluluk haline gelmiştir. Katõ atõklarõn değerlendirilmesi sõvõ atõklara
göre daha kolaydõr ve protein miktarõ yüksek olduğu için bu tür atõklar jelatin ve hayvan yemi
yapõmõnda kullanõlabilir. Sõvõ atõklar ise, ekolojik açõdan yüksek oranda tehlikeli maddeler ve
bileşikler içermesi nedeniyle bunlarõn arõtõlmasõ yüksek teknoloji ve maliyet gerektirmektedir.

 Günümüzde gerek su kaynaklarõnõn sõnõrlõ olmasõ ve gerekse proseslerde kullanõlan suyun
doğrudan atõk su olarak arõtma tesislerine gönderilmesi hem işletme, hem de arõtma maliyetlerini
yükseltmektedir. Bu sebeple sõvõ atõk miktarõnõ azaltmak için proses basamaklarõnda kullanõlan su
oranlarõnõn daha da aşağõya çekilmesi üzerinde önemle durulmaktadõr. Geleneksel olarak işlenen 1 ton
büyükbaş ham derinin işlentisi ile elde edilen mamul derinin üretimi sõrasõnda ortaya çõkan katõ ve sõvõ
atõklar ve proseslerin kirlilik yükü aşağõda çizelge:1 ve 2�de gösterilmiştir.
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Çizelge:1- Geleneksel Olarak 1 Ton Büyükbaş Ham Derinin İşlenmesi ile Ortaya Çõkan Katõ ve Sõvõ
Atõklar

1000kg hamderi 240 kg mamul deri
120 kg yarma

50 m3 sõvõ atõk Katõ atõk ve yan ürünler
Bileşimi Tabaklanmamõş
KOİ    235-250 kg Ham Budama Atõklarõ 120 kg
BOİ5            100 kg Etleme Atõklarõ                 70-230 kg
Askõda Katõ Mad.      150 kg Tabaklanmõş
Krom            5-6 kg Tabaklanmõş parçacõklar 115 kg
Sülfit             10 kg Budama+Traş 100 kg

Boyama/Finisaj
Zõmpara Tozlarõ     2 kg
Budama Atõklarõ     32 kg

Çizelge:2- Çeşitli Proseslerde Ortaya Çõkan Atõk Sularõn Yaklaşõk KOİ Değerleri

  Proses Ortalama Değerler (mg O2/lt)

    Ön õslatma ve Islatma 5.000-10.000
    Kireçlik-Yõkama 35.000-50.000
    Kireç Giderme-Sama 10.000
    Pikle-Tabaklama 5.000-10.000
    Retenaj-Yağlama-Boyama 30.000-45.000

Çizelge-1 ve 2 incelendiğinde derinin işlentisi sõrasõnda çok yüksek miktarlarda atõk ve atõk su
çõktõğõ, en yüksek kirliliğin ise; kireçlik ve retenaj işlemlerinden kaynaklandõğõ görülmektedir.
Kireçlikte kirlilik kaynaklarõ; keratin, emülsifiye olmuş hayvansal yağ ve kollagenden ayrõşmõş
çözünmüş proteinler ile sülfürdür. Retenaj işlemindeki kirlilik ise; tabaklama maddelerinin ve yağlama
maddelerinin yetersiz tüketiminden kaynaklanmaktadõr. Çevre kirliliği açõsõndan problem yaratan  ve
üzerinde en çok durulan bir diğer proses de tabaklama işlemidir.

Geleneksel krom tabaklamanõn kullanõldõğõ işletmelerdeki kromlu atõk flottelerin yõkama ve
sõkma sularõ da dahil olmak üzere 1000-1500 mg/l Cr2O3 içerdiği ve bu flottelerin wet-blue aşamasõna
kadar 3-4 kg/t  Cr2O3 içerdiği tespit edilmiştir.

Kromun canlõlar üzerinde toksik etkisi artõk herkes tarafõndan bilinmektedir. Bu nedenle
günümüzde krom tabaklamaya alternatif olabilecek wet-white gibi tabaklama sistemleri üzerinde
yoğun bir şekilde çalõşmalar yapõlmakla beraber tabaklama işleminde kullanõlan kromun deri
tarafõndan tüketiminin arttõrõlmasõ, recycling metotlarõ ve kromun çökertilerek tekrar kullanõlmasõ gibi
çalõşmalara da hõzla devam edilmektedir. Krom tabaklamaya alternatif olabilecek tabaklama
proseslerinin  geliştirilmesi, alkali alüminyum silikatlar, bitkisel tanenler,  sentetik ve polimer tanenler
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yada bunlarõn kombinasyonlarõ ile doğal yağlar üzerinde ayrõntõlõ biçimde çalõşõlarak sağlõk ve çevre
açõsõndan daha elverişli ve aynõ zamanda mamul derilere kromla tabaklanmõş derilerin özelliklerine
benzer karakter kazandõrabileceği düşünülen tabaklama yöntemleri üzerinde durulmaktadõr.

Günümüz tüketici toplumlarõ son derece bilinçli hareket ederek, insan sağlõğõna ve çevreye
olumsuz etkilerinden dolayõ mümkün olduğu kadar az miktarda  kimyasallar ile işlenmiş ürünleri
tercih etmektedir. Deri işlentisinde kullanõlan kimyasallarõn  çoğu Dünya Çevre Sağlõk Örgütünün
hazõrladõğõ ve insan sağlõğõna aykõrõ olduğunu belirttiği listelerde yer almaktadõr. Özellikle deri
sanayinde doğrudan veya dolaylõ olarak kullanõlan kimyasal maddelerden benzidin ve benzidin
türevleri, aseton, benzokinon, dimetilamin, toluol, sülfhidrat, naftilamin, akrilamid, etilenoksit,
asetaldehit, asetamid, anilin ve toluen diizosiyanatõn DFG (Alman Araştõrma Birliğinin) yayõnlarõnda
insan sağlõğõna doğrudan ve dolaylõ olarak zararlõ olabildiği bildirilmiştir. Ülkemizde söz konusu
kimyasal maddelerin kullanõmõnda yeterli hassasiyetin gösterilmediğini ve çoğu kez proseslerde
gereğinden fazla kimyasal maddelerin kullanõldõğõ gözlemlenmiştir. Fazla kimyasal madde kullanõmõ,
hem arõtma yükünün artmasõna hem de işletme ve arõtma maliyetlerinin yükselmesine sebep olurken
büyük ekonomik kayõplara ve ekolojik zararlara neden olmaktadõr.

2.1.1. Sektördeki Kuruluşlar:
Bugün Türkiye�de İstanbul, İzmir ve Çorlu gibi bazõ illerde deri fabrikalarõ  Organize Sanayi

Bölgelerinde toplanmõş olmakla birlikte genelde deri fabrikalarõ hala dağõnõk bir durum arz etmektedir.
Sözü geçen deri merkezlerindeki fabrikalarõn atõklarõ,  ortak olarak kullanõlan arõtma tesislerine
gönderilmekte ve burada arõtõlmaktadõr. Bu arõtma tesislerinde  Çevre Bakanlõğõ tarafõndan ön görülen
parametrelere uygun arõtma yapõldõğõ ifade edilmektedir. Bunlarõn dõşõnda çevre ile uyumlu üretim
yapmaya çalõşan ve kendi bünyesi içinde entegre tesisi bulunan fabrikalar mevcuttur Diğer deri üretim
merkezleri olan Uşak, Bor, Bursa, Gönen, Çorlu, Yalvaç, Gerede, Kula ve Denizli gibi bazõ illerde
Organize Sanayi Bölgesi yapõmõ için projelerin bir kõsmõ  etüt aşamasõnda, bir kõsmõ da hazõrlanmõş
olmakla birlikte buralarda halen çevre ve arõtma için bir kõsõtlama ya da engellemenin boyutlarõ
bilinmemektedir.

2.1.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ:
Türkiye�de faaliyet gösteren önemli iller, işletme sayõlarõ ve normal kapasite ile çalõşõldõğõ andaki

durumlarõ; İstanbul 199 adet, kapasitesi; 1200 ton/gün, İzmir�de 86 adet kapasitesi 50.000 adet/gün,
Bursa�da 110 adet kapasitesi 100 ton/ gün, Gerede�de 120 adet  kapasitesi 100 ton/gün, Çorlu�da 80
adet, Denizli�de 129 adet kapasitesi 6300 ton/yõl, Uşak�ta 450 adet, Bor�da 75 adet işletme
bulunmaktadõr. Sektör ülke genelinde yaklaşõk 200.000 ton yõllõk ham deri üretimine ve 100 ton
civarõnda günlük işleme kapasitesine sahiptir. İstanbul-Tuzla ve İzmir-Menemen Organize Sanayi
Bölgelerinin tam kapasite ile çalõştõğõnda günlük işleme miktarõnõn 3.000 tona çõkacağõ hesap
edilmektedir. Organize sanayi bölgelerinin içinde İstanbul� da kapasitesi 36.000 m3/gün olan fiziksel-
kimyasal ve biyolojik arõtma safhalarõnõ içeren arõtma tesisi bulunmaktadõr. Bunlar kireçlik, krom ve
genel atõk sulardõr. Ve atõk krom tuzlarõnõ geri kazanma tesisi mevcuttur. Normal kapasite ile
çalõşõldõğõnda günde 300 ton çamur ile 50-150 ton budama atõğõ, etleme atõğõ ve krom talaşõ çõkacağõ
tahmin edilmektedir. İstanbul-Tuzla Arõtma Tesisi 36.000 ton/gün, İzmir-Menemen Arõtma Tesisi
18.000 ton/gün atõk su arõtma kapasitesine sahiptir. Daha çok küçük baş hayvan ham derisi işlenen
İzmir Menemen Organize Sanayi Bölgesinde  şu an 8.000-9.000 ton/gün atõk su arõtõlmaktadõr.
Biyolojik ve kimyasal arõtmanõn yapõldõğõ Arõtma Tesisinde günlük 100-120 ton çamur çõkmaktadõr.
Sektörün tam kapasite çalõştõğõ dönemlerde bu miktar iki katõna ulaşmaktadõr. Arõtma tesisinden çõkan
çamur Belediye tarafõndan belirlenen deponi alanlarõna verilmektedir. Arõtma tesisinden çõkan çamur
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yüzde 20 katõ, yüzde 80�ni su olarak çõkmaktadõr. Ayrõca m3 atõk başõna oluşan atõk çamur miktarõ
kuru madde olarak 3.5 kg civarõndadõr. Organize Sanayi Bölgesinde devlet tarafõndan arõtma tesisinin
elektrik ücreti yüzde 25-30 indirimli olarak verilmektedir. Çevre İl Müdürlüğü tarafõndan düzenli
olarak  atõk sularõn deşarj standartlarõna uygun olarak deşarj edilip edilmediği kontrol edilen Menemen
Arõtma Tesisinden çõkan suyun, atõk su  deşarj parametrelerine uygun olduğu belirtilmektedir.

2.1.3. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler:
Son yõllarda bu atõklarõn değerlendirilmesi, verimlilik ve çevre sorunlarõ nedeniyle büyük bir

önem kazanmõştõr. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak, deri işlentisi sõrasõnda ortaya çõkan katõ
atõklarõn tutkal, jelatin, yapay deri, gübre ve gõda maddesi gibi çeşitli ürünlerin üretiminde kullanõmõ
ve katõ atõklarõn mevcut değerlendirme tekniklerinin  geliştirilmesi  üzerinde araştõrmalar
yapõlmaktadõr. Özellikle katõ atõklardan arõtma çamuru üzerinde önemle durulmasõ gerekmektedir. Zira
Türkiye'de işlenen toplam deri üzerinden günde ortalama 500 tonun üzerinde preslenmiş arõtma
çamurunun ortaya çõkacağõ tahmin edilmektedir. Nitekim sadece Tuzla Organize Deri Sanayi
Bölgesindeki  deri işletmelerinin tam kapasite ile çalõşmasõ  durumunda günde 250 ton dolayõnda
preslenmiş  çamur açõğa çõkacağõ bildirilmektedir. Diğer Organize Deri Sanayi Bölgeleri de dikkate
alõndõğõnda bu miktarõn  500 ton/günü aşacağõ kendiliğinden  anlaşõlmaktadõr. Bu miktardaki çamurun
deponi alanlarõnda tutulmasõ ne kõsa, ne de uzun vadede teknik ve ekonomik açõdan bir yarar
sağlamayacağõ  gibi ekolojik açõdan da büyük sakõncalarõ beraberinde getirecektir. Bu nedenle arõtma
çamurunun tarõmda gübre, toprak õslahõ, inşaat sektöründe tuğla olarak, yol yapõmõnda dolgu maddesi
olarak veya başka alanlarda  değerlendirilmesi konusunda çalõşmalar yapõlmalõdõr. Nitekim İstanbul-
Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde Arõtma Tesisinde oluşan çamur ve katõ atõklarõn, Bölgenin enerji
ihtiyacõnõn karşõlanmasõ amacõyla kullanõlmasõ için gerekli çalõşmalar başlatõlmõştõr.

2.2. Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler İtibarõyla Mukayese:
Gelişmiş ülkelerdeki duruma bakõldõğõnda deri sanayinin katõ ve sõvõ atõklarõnõn miktarõnõn

azaltõlmasõ, çevreyi daha az kirleten yöntemlerin kullanõlmasõ ve tüm bunlara rağmen çõkan atõklarõn
değerlendirilmesi üzerinde hassasiyetle durulduğu görülmektedir. Çevre kirliliğini daha aza
indirgemek için izlenen bir yol, proseslerde kullanõlan su sarfiyatõnõ azaltmak ve atõk sularõn çevreye
verdiği zararõ önlemek amacõyla membran filtre kullanõmõdõr. Membran filtre prosese atõk sudaki aktif
kompenentlerin konsantrasyonu ayarlandõktan sonra tekrar kullanõlma imkan sağlamakta ve kimyasal
madde tüketimini düşürmektedir. Ayrõca prosesler sonucunda ortaya çõkan çamur ve proteinin tekrar
kullanõmõnõ kolaylaştõrmaktadõr. Örneğin; kireçlik işlemi sõrasõnda deriden ayrõlan kõllarõn, kõl
köklerinin, et ve protein parçacõklarõnõn membran filtre işlemiyle atõk sudan uzaklaştõrõlmasõ, yüksek
olan BOİ5 ve KOİ miktarõnõ düşürmektedir.

Katõ atõklarõn değerlendirilmesinde; tabaklanmamõş atõklardan hayvan yemi, tutkal, jelatin, köpek
mamasõ yapõmõnda yaralanõlmaktadõr. Büyük baş hayvanlarõn kuyruğu ise; fõrça yapõmõnda
kullanõlmaktadõr. Tabaklanmõş atõklar ise; deri elyaf yapõmõnda yada içerdiği krom mümkün
olduğunca uzaklaştõrõlmak suretiyle gübre üretiminde kullanõlmaktadõr. Atõk sõvõlarõn arõtõlmasõ sonucu
ortaya çõkan çamur ise, yol yapõmõnda dolgu malzemesi olarak, binalarda tuğla ve akustik malzeme
olarak ve enerji üretimi amacõyla kullanõlmaktadõr.

Bazõ ülkelerde deri işletmelerinden çõkan atõk sular özel olarak hazõrlanmõş saz yataklarõna
verilerek kirli suyun arõtõlmasõnõ sağlamaktadõr. Ülkemizde bu yöntemi uygulayan bir fabrika
mevcuttur.
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Yine Amerika�da bitkisel tabaklama yapan fabrika atõk su biokatõlarõ tarõmda toprak dengeleyici
olarak kullanõlmakta ve ticari bir ürün olarak satõlmaktadõr. Bunlarõn bitkiler için normal gübreye göre
daha üstün özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir.

2.3. Sektörün Sorunlarõ:
Sektörün en büyük sorunlarõ çevre kirliliğini azaltmak için alõnabilecek tedbirlerin yada kirlilik

yükünü azaltmak için kullanõlacak teknolojilerin ve arõtma giderlerinin çok yüksek olmasõ, bunun
yanõnda arõtma tesisi olmayan bölgelerdeki deri üreticileri ile aynõ koşullarõnda rekabet etmek zorunda
kalmalarõdõr.

3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR
3.1. VIII. Beş yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde Gelişmeler (2000-2005):
3.1.1. Teknolojide Muhtemel Gelişmeler:
Son yõllarda özellikle doğaya ve insan sağlõğõna olumsuz etkileri  kanõtlanmõş klasik kimyasal

maddeler yerine  bilhassa enzimlerin geniş olarak kullanõmõyla deri üretiminin gerçekleştirilebileceği
üzerinde  çalõşmalar hõz kazanmõştõr. Enzimler sadece peptid bağlarõnõ hidrolize etmezle aynõ zamanda
yenilerinin yapõlmasõna yardõmcõ olurlar. Bu tip enzimler mevcuttur ve  gelecekte tabaklama
metotlarõna  alternatif olarak tabaklamada kullanõlabileceği konusunda bazõ çalõşmalar yapõlmaktadõr.
Gelecekte çeşitli proses basamaklarõnda kullanõlabilen ve farklõ substratlar üzerinde etki gösteren
çeşitli enzimler sayesinde "biyo teknolojik deri" olarak adlandõrõlan  derinin üretilebileceğini ve bu
sayede hem çevrenin hem de insan sağlõğõnõn  korunmasõnõn sağlanabileceğini  düşünülmektedir.
Özellikle kromun yerine alternatif olabilecek tabaklama yöntemlerinin araştõrõlmasõ ve kullanõmõ daha
da önem kazanacaktõr.

Yine önümüzdeki yõllarda standartlara uygun olarak deri üretimi ve giderek önem kazanan "eko-
label" konusunun yakõn bir zamanda deri mamullerine de uygulanmasõ bir zorunluluk haline
gelecektir. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinde bu konuya büyük bir önem verilmekte ve deri
içeriğinde bulunan birçok  organik ve anorganik esaslõ maddelere  insan sağlõğõ için limitler
konulmaktadõr.

3.1.2. Rekabet Gücünde Gelişmeler:
Sektörün uluslararasõ rekabet gücünün arttõrõlmasõ  ve korunmasõnda, tüm dünya ülkelerinde aynõ

koşullarõn olduğu varsayõlõrsa, rekabet sadece yeni teknolojiyi üretenler arasõnda sürecektir. Halen
büyük ölçüde değerlendirilemeyen  sõvõ atõklarõn rejenere edilerek tekrar kullanõlabilirliği  sağlanmalõ
ve böylece hem arõtma, hem de üretim maliyetleri düşürülmelidir.  Yine ülkemiz açõsõndan
değerlendirilememesi ekonomik yönden büyük kayõp olan ve özellikle Organize Sanayi Deri
Bölgelerinde çok büyük miktarlarda ortaya çõkacak olan katõ atõklar tutkal, jelatin, gübre ve gõda
maddesi olarak değerlendirilerek ekonomiye katkõda bulunulmalõ ve yeni istihdam olanaklarõ
yaratõlmalõdõr. Böylece hem arõtma yükü azaltõlõr hem de çevre kirliliği önlenerek ülke ekonomisine
katkõda bulunulabilir.

Diğer yandan Türkiye'nin de  yer aldõğõ dõş pazarlarda bulunan rakip ülkeler, bilimsel olarak
yaptõklarõ araştõrma ve geliştirme çalõşmalarõyla ihracat payõmõzõ  tehdit etmektedir. Nitekim Avrupa
Birliği mal satõşõnda derinin ISO 9000'li  ve ISO 14.000�li standartlarõn öngördüğü koşullarda
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üretilmesini zorunlu hale getirmektedir. Burada kaliteli üretim ve kalite güvencesi pazarda yer almanõn
ön şartlarõndan sayõlmaktadõr. Kaliteli üretim, kalite güvencesi ve düşük fiyat; hem Avrupa Birliğinde,
hem de diğer pazarlarda pay sahibi olmak için önde gelen temel koşullar olduğundan, gerek arõtma
yükünü hafifletecek ve maliyeti düşürecek, gerekse kaliteyi güvence altõna alacak yeni teknik ve
teknolojilerinin geliştirilmesi büyük önem taşõmaktadõr.

Organize Deri Sanayi Bölgelerinde toplu olarak elde edilen sõvõ ve katõ atõklarõn geri kazanma
yoluyla deri üretim proseslerinde yeniden kullanõmõ veya bu atõklarõn farklõ alanlarda kullanõm
imkanlarõnõn geliştirilmesi, gerek çevreye getirilen yük ve arõtma maliyeti bakõmõndan, gerekse yeni
ekonomik girdilerin sağlanmasõ açõsõndan önemlidir. Öte yandan gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler
kullandõklarõ ürünlerin çevre dostu koşullarda üretilmesini ve mümkün olduğu kadar da doğal
özelliklerinin korunmuş olmasõnõ talep etmektedirler Dolayõsõyla bu ülkeler insan sağlõğõnõ tehdit eden
kimyasallar için limitler koymuş ve bu limitlerin üzerinde olan ürünlerin alõm ve satõmõnõ
yasaklamõştõr.

Türk deri sanayi gerek bilgi ve teknoloji eksikliğinden, gerekse bilimsel çalõşmalara yeterli destek
sağlanmadõğõndan bugüne kadar gelişmiş ülkelerden transfer edilen yeni teknik ve teknolojileri
kullanmak durumunda kalmõştõr. Dünya ülkeleri ile Türk deri sektörünün rekabet edebilmesi için yeni
teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi  önemli bir  gereksinimdir. Bu amaçla bilimsel çalõşmalara
destek verilmeli ve ülkemizin mevcut kaynaklarõ da göz önüne alõnarak gerek proses bazõnda ve
gerekse tüm prosesleri kapsayacak şekilde modifikasyon ile yeni teknik ve teknolojilerin  geliştirilmesi
üzerinde  süratle araştõrmalar yapõlmalõdõr.

3.1.3. Mevcut Teknolojilerin Çevre Kirliliği Açõsõndan Değerlendirilmesi, Kirlilik
Yükünü Azaltõcõ Teknik ve Teknolojilerin Geliştirilmesi:

Dünyanõn pek çok yerinde temiz su azalmaktadõr. Deri üretiminde 20-60m3/ton arasõnda su
kullanõlmaktadõr. Deri üretiminde su tüketiminin azaltõlmasõ gerçeği, su kullanõmõnõn ya da sularõn
yükünün azaltõlmasõ ile gerçekleşecektir. Öte yanda önemli bir taşõyõcõ ve reaksiyon ortamõ olan su
deri fabrikalarõ için vazgeçilmezdir. Hatta bazõ işlem basamaklarõnda çevrenin korunmasõ amacõyla
organik solventler yerine su kullanõlmaya başlanmõştõr.

Tüm dünyada temiz su kaynaklarõ ile ilgili ciddi endişeler taşõnmaktadõr. Bu nedenle bu alanda
katõ uygulamalarõn yapõlmasõ ve atõk sularõn ziraatta kullanõmõ zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple deri
fabrikalarõ katõ madde atõklarõnõ kontrol altõnda tutmak zorundadõr ve atõk sularõnõ kirliliklerden
elimine etmek zorundadõr. Örneğin tuz kullanõmõnda etkin bir azalma sağlayacak, tuzsuz konservasyon
ya da tuzsuz pikle gibi sistemlerin  teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanõlmasõ gerekmektedir.
Tabaklama maddeleri, yağlar, boyarmaddeler, pigmentler ve finisaj ürünleri gibi birçok ürün derinin
tamamlayõcõ bir parçasõdõr. Ancak deri tarafõndan alõnmayan kimyasallar genellikle alõcõ ortamlara
verilmektedir. Aşağõda kirlilik yükünü azaltmak için alõnabilecek bazõ önlemler Çizelge:3�de
verilmiştir;



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf164

Çizelge:3- Ekolojik Açõdan  Çevre Kirliğini Azaltmak İçin Alõnabilecek Önlemler

     Proses Alõnabilecek Önlem
      Ham Deri Konservasyonu     Potasyum klorür ile  konservasyon,  soğuk pasterizasyon  veya

doğrudan konservelemeden taze deriyi işlemek gibi yöntemler
atõk suyun kirlilik yükünü büyük ölçüde azaltõr

       Islatma ve Kireçlik          Islatma ve kireçlikte kullanõlan su miktarõnõ azaltmak, Biyolojik olarak
parçalanabilir yüzey aktif maddelerin kullanõmõ, düşük sülfürlü,
kõl-koruyucu kireçlik sistemlerinin kullanõmõ ve kireçlik sõvõlarõ
rejenere edilerek tekrar kullanõlmasõ gibi önlemler alõnabilir

  Kireç Giderme Azot içermeyen maddelerle kireç giderme(Örneğin CO2
     kireç giderme) ile amonyak deşarjõnõn azaltõlmasõ

  Yağ Giderme                          Solvent içermeyen kimyasallarõn yada biyolojik olarak
                                        parçalanabilen ürünlerin veya enzim kullanõmõ

  Pikle-Tabaklama      Tuzsuz pikle sistemlerinin kullanõmõ ve Wet-White gibi
     kromsuz tabaklama sistemlerinin kullanõmõ yada kromun
     tüketiminin arttõrõlmasõ veya rejenere edilerek kromun
     tekrar kullanõmõ

  Retenaj-Yağlama      Polimerik retenaj maddelerinin kullanõmõ, halojensiz
                                                    yağlama

  Boyama      maddelerinin kullanõmõ, sõvõ boyarmaddelerin kullanõlmalõ
                                                    yada daha konsantre boyalarõn kullanõlmalõdõr. Yine
                                                    kanserojen b.m�den kaçõnõlmalõ. Ayrõca kimyasallarõn deri
                                                    tarafõndan tüketiminin arttõrõlmasõ sağlanmalõ ve tüm işlem
                                                    basamaklarõnda kullanõlan su miktarõ azaltõlmalõdõr.

  Finisaj      Solventsiz finisaj sistemlerinin kullanõmõ

Deri işleme sürecinde ortaya çõkan atõklar ve bunlarõn değerlendirilme şekli aşağõdaki
çizelge:4�de verilmiştir.
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Çizelge:4- Deri Sanayi Atõklarõ ve Değerlendirilmesi

  KATI ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Tabaklanmamõş Atõklar Değerlendirme Şekli

   -Ham deri budama atõğõ, kafa. Hayvan yemi, yağ, tutkal, jelatin,
                                                                                   köpek mamasõ, kuyruk, tõrnak vb.
                           gübre üretiminde, kozmetik sanayiinde
                                                                                  ve kuyruktan fõrça vb. üretiminde
                                                                                   yararlanõlabilir.

   - Etleme-budama-yarma atõklarõ İhtiva ettiği zõrnõk ve kireç
uzaklaştõrõldõktan sonra hayvan yemi,
hayvan oyuncağõ, yağ ve protein
üretiminde  kullanõlõr.

  Tabaklanmõş Atõklar

   -Kromlu traş-yarma- budama atõklarõ �Leather Board� yani deri elyafõ (salpa)
olarak çanta, ayakkabõ, kemer 
yapõmõnda kullanõlõr. Ayrõca krom
talaşõndan krom uzaklaştõrõlarak hayvan
yemine katkõ  olarak ve gübre  olarak
kullanõlabilir.

  ATIKSIVININ DEĞERLENDİRMESİ
Çevre ile dost deri işleme teknikleri kullanõldõğõnda ortaya çõkacak olan atõk sõvõlarõn

   kirlilik yükü de o oranda azalacaktõr. Deri işleme proseslerinde ortaya çõkan atõksõsõlar şu
   şekilde değerlendirilebilir;

1. Saz yataklarõ kurularak arõtõlan atõk su ziratte kullanõlabilir,

2.Yine tuzlu atõk sulardan tuz uzaklaştõrõlarak sulamada kullanõlabilir. Bu konudaki
 çalõşmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

  ARITMA TESİSLERİNDEN ÇIKAN ÇAMURUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirilmesi

   -Arõtma tesisinden çõkan çamurlar İnşaatlarda tuğla olarak, yol ve köprü
yapõmõnda dolgu maddesi olarak, enerji
üretiminde, termal ve akustik izolatör olarak
ayrõca içerdiği krom uzaklaştõrõldõğõnda gübre
olarak değerlendirilebilir.

4. PLANLANAN YATIRIMLAR
Çevre kirliliğinin azaltõlmasõ her şeyden önce Deri Sanayinin tamamõnõn arõtma tesisi olan

organize sanayi bölgelerine taşõnmasõnõn sağlanmasõ gerekmektedir. Bu bölgelerin kurulmasõ için
gerekli destek sağlanmalõdõr ve bunun yanõnda buralarda katõ atõklarõn ve arõtma sonunda ortaya çõkan
çamurun değerlendirilmesi için uygun atõk muamele tesisleri kurulmalõ ve bu artõklarõn ekonomik
yönden yararlõ hale getirilmesi için gerekli yatõrõmlar yapõlmalõdõr.
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5. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI
GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK
POLİTİKALAR

Deri işletmeleri; istenilen kalitede deri üretir, atõklarõnõ müsaade edilen sõnõrlara uygun olarak
iyileştirilerek alõcõ ortama verirse ve katõ atõklarõn nasõl değerlendirileceği planlanõr ve bu uygulamaya
konulursa gelecekte ancak varlõklarõnõ sürdürebilirler. Bu taleplerin yerine getirilebilmesi için
aşağõdaki konularõn öncelikli olarak uygulamaya konulmasõ sağlanmalõdõr;

1. Tüm deri fabrikalarõnõn içinde atõk su arõtma tesisi bulunduğu   organize sanayi bölgelerine
taşõnmasõ hõzla   sağlanmalõdõr. Organize Sanayi Bölgeleri dõşõnda yeni deri fabrikalarõnõn kurulmasõna
izin verilmemesi ve bu doğrultuda çalõşmalar yapõlmalõdõr.

2. Çevre kirliliğini en aza indirmek ve dericilik atõklarõnõ ekonomik bir ürün haline dönüştürmek
için Organize Sanayi Bölgelerindeki Arõtma tesislerinin yanõna geri kazanõm üniteleri, atõk ve artõk
değerlendirme ünitelerinin yapõlmasõ zorunlu hale getirilmelidir. Böylece atõklar yerinde
değerlendirilebilecektir.

3. Çevre Bakanlõğõ, Arõtma Tesisi bulunan tüm işletmelerde ve Organize Sanayi Bölgelerinde atõk
su Arõtma Tesislerinde arõtõlan atõk suyun Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen  standartlarõ
sağlayõp sağlamadõğõnõ sürekli olarak denetlemelidir.

4. Arõtma tesisi kuran, çevre ile dost üretim yapan firmalara teşvik olmasõ amacõ ile; elektrik, su
ve atõk su bedellerinde indirim uygulanmalõ, ihracatta, ihalelerde veya vergilerde bazõ kolaylõklar
sağlanmalõ yada öncelik  tanõnmalõdõr.

5. Arõtma tesisi bulunmayan  firmalara çalõşma izni verilmemelidir.

6. Deri ile ilgili yapõlacak olan yatõrõmlarda Çevresel Etki Değerlendirme Sisteminin en kõsa
zamanda işleyişi temin edilmelidir.

7. Çevreyi daha az kirleten teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi ve pratiğe uyarlanmasõ için, bu
konularda  araştõrma yapan bilim kuruluşlarõna yaptõklarõ çalõşmalarda  destek verilmelidir.
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
ALT KOMİSYONU RAPORU
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1. GİRİŞ
Sektörün Tanõmlanmasõ ve Sõnõrlanmasõ :
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Deri ve Deri Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu ve bu

komisyonu oluşturan Ham Deri, Deri İşleme Sanayii, Deri Konfeksiyon, Kürk ve Kürk Konfeksiyon,
Deri Eşya (Saraciye) , Ayakkabõ Sanayii, Deri Kimyasallarõ, Deri Makinalarõ Sanayii ve Diğer Alt
Komisyon raporlarõnda yer alan konular ile bu sanayiyi ilgilendiren diğer konularõ da orta öğretim, ön
lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim kademelerinde statülerine uygun biçimde sektöre kalfa,
usta, teknisyen, mühendis ve akademisyen gibi her düzeyde eğitilmiş eleman yetiştirmek amacõyla
mesleki bilgi ve beceri kazandõran kurum ve kuruluşlarõ kapsamaktadõr.

Deri ve Deri mamulleri sanayiinin ana girdisi ham deri olmakla birlikte, yukarõda adõ geçen alt
komisyonlarõn ilgi sahalarõ dõşõnda kalan, ancak eğitimi çok yakõndan ilgilendiren fizik, kimya,
matematik, ekonomi, işletme ve bilgisayar gibi pek çok temel bilim dallarõ yanõnda bir çok yakõn ve
uzak bilim dallarõ da eğitim araştõrma kapsamõna girdiğinden eğitim sektörünün faaliyet alanõ
fevkalade geniştir. Bu itibarla aşağõda Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine yönelik eğitim ve öğretim
programlarõnõn ilgi alanlarõ, yakõn geçmişteki gelişmeler ve mevcut durum sõrasõyla ayrõntõlõ olarak
verilmiştir.

2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM
2.1.  Yakõn Geçmişteki Gelişmeler:
VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Deri ve Deri Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu raporunda Türk

Deri Sanayiinin geçmişteki  ve yakõn geçmişteki eğitimi ile ilgili bilgiler, ana hatlarõ ile verilmiş ve bu
alandaki eğitim kurumlarõnõn fiziki imkanlarõnõn ve yetişmiş eğitici eleman sayõsõnõn yetersiz
olduğundan söz edilmişti.

Dünyadaki sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak altmõşlõ yõllarõn
başlarõndan itibaren Türkiye�de Deri ve Deri Mamulleri sektörü için potansiyel tespit  çalõşmalarõna
başlanmõştõr. Altmõşlõ yõllarõn sonuna doğru  UNIDO ve FAO�nun  katkõ ve desteği ile Tarõm
Bakanlõğõna bağlõ olarak Pendik Dericilik Araştõrma Enstitüsü kurulma çalõşmalarõ başlatõlmõştõr.
Enstitü 1970 yõlõnda faaliyete geçirilmiş ve bu kuruluşlar enstitüyü on yõl kadar desteklemişlerdir.
Enstitünün faaliyete geçirilmesi ile birlikte teknik eleman eğitimine de önem verilmiş ve eğitici
kadroyu oluşturmak amacõyla bir çok eleman yetiştirilmek üzere yurtdõşõna gönderilmiştir. Bu arada
Enstitüde orta eğitime dayalõ iki yõllõk eğitim programõ faaliyete geçirilmiş ve eğitim amacõyla çeşitli
kurslar düzenlenmiş ve bilimsel çalõşmalara başlanmõştõr. Ancak yetmişli yõllarõn sonuna gelindiğinde
sektörde büyük kapasite ve istihdam artõşlarõ ile birlikte eğitilmiş teknik elemanlara şiddetle ihtiyaç
duyulmaya başlanmõş ve böylece sektör, yurtdõşõnda ve Pendik Dericilik Araştõrma Enstitüsünde
yetişmiş elemanlarõ bünyesine çekmiş ve Enstitü ödenek yetersizliği nedeni ile uzman kadrolarõnõ
muhafaza edememiş, kadro bakõmõndan da takviye edilmediğinden fonksiyonlarõnõ arzulanan düzeyde
yerine getiremez hale gelmiştir.

Sektörde gözlenen gelişmeler devam ederken üniversitelerde Deri ve Deri Mamulleri Sanayinin
ihtiyaç duyacağõ yetişmiş teknik eleman ve ara insan gücü açõğõnõ kapatmak amacõyla eğitim,
araştõrma ve geliştirme yapacak bir Kürsü veya Bölüm açõlmamõştõr. Ancak bu süre içinde 1960
yõlõnda E.Ü. Ziraat Fakültesinin Lif Kürsüsüne bağlõ deri ve kürk işlemek amacõyla küçük çapta bir
işletme kurulmuştur. Böylece kürsü bünyesinde önceleri kürk ile, sonralarõ deri ile ilgili bilimsel
çalõşmalar yapõlmaya başlanmõştõr. Kürsü sektördeki gelişmelere paralel olarak zamanõnda yapõsal
değişikliğe gidemediği için sektöre yönelik çalõşmalarõnõ hõzlandõramamõş, fakat eğitici kadrolarõ
yetiştirme çalõşmalarõnõ sürdürmüştür.
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Yüksek Öğretim Kurumunun faaliyete geçmesi ile birlikte yeni düzenlemelere gidilmiş ve E.Ü.
Ziraat Fakültesindeki Lif Kürsüsü, Deri ve Lif Teknolojisi Anabilim Dalõna dönüştürülmüş ve bu
Anabilim Dalõ , 1983/1984 eğitim ve öğretim yõlõnda sektöre yönelik ilk lisans ve lisansüstü eğitime
başlamõştõr. Anabilim Dalõ 1990 yõlõnda Deri Teknolojisi Bölümüne dönüştürülmüştür. Ancak 1999
yõlõnda Ziraat Fakültelerindeki yeniden yapõlanma nedeniyle Deri Teknolojisi Bölümü kapatõlarak
E.Ü. Mühendislik Fakültesine �Deri Mühendisliği Bölümü� olarak bağlanmõştõr. Deri Mühendisliği
Bölümü her düzeydeki eğitsel ve  bilimsel faaliyetlerini geliştirerek sürdürmektedir.

1985/1986 eğitim yõlõnda İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okuluna bağlõ
önlisans düzeyinde, iki yõllõk Dericilik programõ açõlmõştõr. 1991 yõlõnda ise, İ.Ü. Rektörlüğü Dericilik
Araştõrma Geliştirme ve Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Türkiye�de Dericilik alanõnda önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde eğitime öncülük eden
bu kurumlarõ, aşağõdaki Çizelge 1�de yer alan diğer eğitim kurumlarõ izlemiş ve günümüzde önlisans
eğitimi veren Dericilik Programlarõnõn sayõsõ 9�a , Deri Konfeksiyon Programlarõnõn sayõsõ ise 3�e
ulaşmõştõr.

Çizelge:1- Dericilik Alanõnda Eğitim Veren Kurumlar ve Kontenjanlarõ (1999 ÖSYM Yüksek
Öğretim Programlarõ Kontenjan Kõlavuzu)

Lisans ve Lisansüstü  Eğitim Programlarõ

Kurum  Adõ
Öğrenci
Kontenjanõ

II.Öğretim
Kontenjanõ

Üniversiteye
Giriş Puan
 Türü

Ege Üni. Mühendislik Fakültesi Deri Müh. Böl. 40 - Sayõsal
Önlisans Eğitim Programlarõ
Abant İzzet Baysal Üni.Gerede M.Y.O.Dericilik Prog. 30 30 Sayõsal
Afyon Kocatepe Üni. Şuhut M.Y.O. Dericilik Prog. 45 - �
Afyon Kocatepe Üni. Uşak M.Y.O. Dericilik Prog. 60 - �
Celal Bayar Üni. Salihli M.Y.O.Deri Konfek. Prog. 30      30 �
Çanakkale 18 Mart Üni. Biga M.Y.O. Dericilik Prog. 30 - �
Dumlupõnar Üni.Gediz M.Y.O. Deri Konfek. Prog. 40       40 Eşit Ağõrlõk
İstanbul Üni.Teknik Bilimler M.Y.O.Dericilik Prog. 30 - �
Kadir Has Üni.Teknik Bilimler MYO Dericilik Prog. 20 - �
NiğdeÜni.BorHalil-ZöhreAtamanMYODeriKonf.Pro. 30      30 �
NiğdeÜni.BorHalil-ZöhreAtamanMYODericilik Prog 40      40 �
Süleyman Demirel Üni.YalvaçM.Y.O.Dericilik Prog. 60 - Sayõsal
Trakya Üni.Edirne Çorlu M.Y.O.Dericilik Programõ 30 - �

Orta öğretim düzeyinde eğitim veren okullar ise Çizelge 2,3 ve 4�de yer almaktadõr. Bunlar içinde
Rüştü Uzel Anadolu Meslek Lisesi Hazõr Giyim ve Deri Hazõrgiyim Eğitim Programõ Türk-Alman
işbirliği ile kurulmuştur.
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Çizelge: 2- Deri Teknolojisi Konusunda Eğitim Veren Orta Öğretim Kurumlarõ

Deri Teknolojisi Bölümleri
       Bolu Gerede Endüstri Meslek Lisesi

Isparta Yalvaç Çok Programlõ Endüstri Meslek Lisesi
İzmir Bornova Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi
Niğde Bor Endüstri Meslek Lisesi

Çizelge: 3- Deri/Hazõr Giyim Konusunda Eğitim Veren Orta Öğretim Kurumlarõ

Deri/Hazõr Giyim Konfeksiyon Bölümleri
Bursa Mustafa Kemal Paşa Kõz Meslek Lisesi
İstanbul Beşiktaş Ortaköy Hanõm Kõz Meslek Lisesi
İzmir Bornova Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi
İzmir Menemen Anadolu Meslek Lisesi
Manisa Kula Hacõ İbrahim Özboyacõ Endüstri Meslek Lisesi
Manisa Salihli Kõz Meslek Lisesi
Uşak Merkez Anadolu Kõz Meslek Lisesi

Çizelge: 4- Ayakkabõcõlõk Konusunda Eğitim Veren Orta Öğretim Kurumlarõ

Ayakkabõcõlõk Bölümleri
Erzincan Tercan Endüstri Meslek Lisesi
Hatay Merkez Endüstri Meslek Lisesi
İstanbul Zeytinburnu Endüstri Meslek Lisesi
İzmir Bornova Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi
Van Merkez Endüstri Meslek Lisesi

Türkiye�nin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren Çõraklõk Eğitim Merkezleri ve Yetişkinler Teknik
Eğitim Merkezleri bünyesinde ayakkabõcõlõk ve deri konfeksiyon meslek alanlarõna yönelik programlar
da mevcuttur. Yaygõn öğretim kurumlarõnõn yapõsõ gereği; istek üzerine program açõlmakta ve
yöresellik taşõdõğõndan değişkenliği de beraberinde getirmektedir.

2.2.  Mevcut Durum:
Yakõn geçmişteki gelişmeler bölümünde ifade edildiği gibi, ülkemiz Deri ve Deri Mamulleri

sektörünün eğitilmiş insan gücünü karşõlayacak eğitim programlarõnõn sayõlarõ oldukça kabarõk
olmasõna rağmen, bunlarõn birkaçõ dõşõnda çoğunun son birkaç yõl içinde açõlmõş olduğu
görülmektedir. Bu kadar kõsa sürede çok sayõda eğitim programõ açmanõn en büyük dezavantajõ, bu
alanda yetişmiş eğitici ve öğretici kadrolar ile eğitim kurumlarõnõn fiziki imkanlarõnõn hemen hemen
yok veya çok yetersiz oluşudur. Şayet bu eğitim programlarõ daha önceki kalkõnma planõ dönemlerinde
ele alõnmõş ve planlanmõş ve uygulamaya konmuş olsaydõ, aşağõdaki programlar tek tek incelendiğinde
karşõlaşõlan durumlar ortaya çõkmazdõ. Bu nedenle, VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda ilk defa yer
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alan eğitim ve araştõrma alt komisyon  raporlarõ da mutlaka dikkate alõnmalõ ve bu doğrultuda sektöre
ilişkin eğitim programlar açõlmalõ ve yürütülmelidir.

Yukarõda açõklandõğõ gibi, Deri ve Deri Mamulleri Sanayine yönelik mevcut eğitim programlarõnõ
lisans ve lisansüstü , önlisans ve orta öğretim programlarõ olmak üzere üç grupta incelemek
mümkündür.

2.2.1.  Lisans ve Lisansüstü Eğitim:
Ülkemiz üniversitelerinin eğitim programlarõ incelendiğinde Deri ve Deri Mamulleri Sanayine

yönelik lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim yapan tek bir kuruluşun olduğu görülür. Bu kuruluş, Ege
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümüdür. 

1983/1984 Eğitim ve Öğretim yõlõndan itibaren değişik unvanlarla lisans ve lisansüstü eğitim
yapan bu Bölüm, şimdiye kadar lisans seviyesinde 450�ye yakõn mühendis mezun etmiştir. Bölümde
halen 20 mühendis lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Bunlardan bir kõsmõ doktora tez aşamasõnda,
bir kõsmõ yüksek lisans tez aşamasõnda, bir kõsmõ da ders ve yabancõ dil eğitimine devam
etmektedirler.

E.Ü. Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümünde kadrolu bir Profesör, bir Doçent, beş
Yardõmcõ Doçent, bir öğretim görevlisi, bir uzman, doktora aşamasõnda beş, master aşamasõnda dört
Araştõrma Görevlisi bulunmaktadõr. Bölüm eğitimine kadrolu sekiz akademik kökenli öğretim üyesi ve
bir sanayici olmak üzere toplam dokuz öğretim elemanõ katõlmaktadõr.

Bölümde biri kürk diğeri küçük- ve büyükbaş deri işlemeye uygun  olmak üzere iki Araştõrma ve
Uygulama İşletmesi bulunmaktadõr. Kürk  işletmesindeki makinalar  teknolojik ömürlerini kõsmen
tamamlamõş makinalardõr. Yeni kurulan Araştõrma ve Uygulama İşletmesindeki makinalar yeni
olmakla beraber yeterli değildir. Eksik makina ve teçhizatõn satõn alõnmasõ ile bu işletme tam faal hale
sokulabilecektir. Mevcut olanaklarla işletme bazõnda öğrenci uygulamalarõ yanõnda sanayiye yönelik
eğitim, araştõrma, geliştirme ve bilimsel çalõşmalar yapõlmaktadõr.

Bölüm, fiziksel testler ve kimyasal analizler için iki laboratuara sahiptir. Bölümde en çok
kullanõlan test aletleri mevcut olmakla birlikte, eğitim-öğretim, araştõrma-geliştirme ve bilimsel
çalõşmalar için  yeterli sayõda olduğu söylenemez. Bu nedenle Bölümde; hem ülkemiz deri sanayinin
sorunlarõna cevap verecek, hem de uluslararasõ düzeyde bilimsel araştõrma yapmaya imkan sağlayacak
makina, teçhizat, araç ve gereç ile donatõlmõş bir laboratuara şiddetle ihtiyaç duyulmaktadõr.

Yapõlacak yatõrõm ile temin edilecek tüm araç, gereç ve cihazlar sürekli olarak bilimsel
araştõrmalar ile lisansüstü eğitim gören öğrencilerin tez çalõşmalarõnda kullanõlacak ve hiç bir zaman
atõl kalmayacaktõr.  Öte yandan Bölüm, uluslararasõ düzeyde araştõrma yapma şansõna ve ülkemiz
dericiliğini uluslararasõ düzeyde bilimsel çalõşmalarla da temsil etme imkanõna kavuşmuş olacaktõr.

2.2.2.  Önlisans Eğitim Programlarõ:
Bugün 10�u Dericilik Programõ, 3�ü Deri Konfeksiyon Programõ olmak üzere toplam 12 önlisans

programõ eğitime devam etmektedir. Bu programlardan İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Dericilik Programõ Türkiye Deri Sanayicileri Derneğinin girişimi ile açõlan ilk programdõr. 1992-1993
eğitim öğretim yõlõnda ikili öğretime geçen Dericilik Programõ, yaşanan aksaklõklar göz önüne alõnarak
1997-1998 eğitim öğretim yõlõnda gece eğitimine son vermiştir.  Kuruluşundan bu yana Deri
Teknikeri yetiştiren bu kurum, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalõ
tarafõndan desteklenmektedir.
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İ.Ü.T.B.M.Y.O. Dericilik Programõ�nda kadrolu 1 Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadõr.
Yeni kadro teminindeki güçlükler nedeniyle; İ.Ü. Veteriner Fakültesi�nden 1 Profesör ve 1 Öğretim
Görevlisi, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi�nden 2 Doçent, bazõ Teknoloji ağõrlõklõ derslerde ve yõl boyu
devam eden seminerlerde ise Sanayi kökenli nitelikli öğretim görevlilerinin katõlõmõ ile eğitim kadrosu
genişletilmektedir. Programa ait Deri Teknolojisi ve Kimya Laboratuarlarõnda öğrenci uygulamalarõ
yanõnda projeli araştõrma çalõşmalarõ gerçekleştirilmektedir. Bu çalõşmalarda, deri işlentisi ile ilgili
makine ve teçhizat yetersizlikleri Üniversite-Sanayi işbirliği içerisinde, Tuzla Organize Deri Sanayi
Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin desteği ile giderilmektedir.

Dericilik ile ilgili diğer Meslek Yüksek Okullarõnda eğitim faaliyetleri dõşõnda mevcut imkanlara
göre sanayinin çeşitli sorunlarõ incelenmekte, araştõrõlmakta ve bazõ fiziksel testler ve kimyasal
analizler yapõlmaktadõr. Bu programlarõn kadro ve fiziki varlõklarõ hakkõnda  komisyona kesin bilgiler
ulaşmadõğõ için yeterli bilgiler sunulamamõştõr. Ancak bu programlarõn  gerek kadro gerekse fiziki
olanaklar bakõmõndan  yeterli olmadõklarõ bilinmektedir. Deri Teknikeri unvanõ ile bu programlardan
mezun olan öğrencilerin, gerek istihdam edildikleri işletmelere, gerekse ülke ekonomisine katkõsõ göz
önüne alõndõğõnda, bu kurumlardaki eğitici kadrolar ile  laboratuarlar, makine, teçhizat, araç ve
gereçlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.

2.2.3. Orta Öğretim Programlarõ:
Bu programlar da eğitici kadro ve fiziki imkanlar bakõmõndan sağlõklõ değildir. Sadece

Almanya�nõn desteği ile kurulan Rüştü Uzel Anadolu Lisesi Hazõr Giyim ve Deri Konfeksiyon eğitim
programõ konfeksiyona yönelik olduğundan ve eğitim için lüzumlu olan araç ve gereçler Alman
Hükümetince karşõlandõğõndan herhangi bir sorunu olmadõğõnõ düşündürmektedir. Konfeksiyona
yönelik diğer eğitim programlarõnõn pek çok sorunlarõnõn bulunduğu, kadro ve fiziki imkanlarõnõn
yetersiz olduğu bilinmektedir.

Zeytinburnu Endüstri Meslek Lisesi, Ayakkabõcõlõk Bölümü 1988-89 döneminde eğitime
açõlmõştõr. Sõnõf mevcudu ortalama 30 öğrencidir. Bazõ dönemlerde bir, bazõ dönemlerde iki sõnõf
eğitime başlatõlmaktadõr.  Stampa yapõm programõna sahip bir bilgisayar sistemi olmasõna rağmen
makina parkõ zayõf bir uygulama atölyesi mevcuttur. Eğitici kadrosu yetersizdir. Bornova Endüstri
Meslek Lisesi Ayakkabõcõlõk Programõna kayõt yaptõran öğrenci bulunmadõğõndan ve eğitici
kadrosunun olmamasõndan dolayõ fonksiyonel olmadõğõ bildirilmiştir.

2.2.4. Yaygõn Eğitim Programlarõ:
Yetişkin eğitimine yönelik düzenlenen deri konfeksiyon, ayakkabõcõlõk mesleklerine ait eğitim

programlarõnda da aynõ sorunlarõn mevcut olduğu gözlenmektedir. Eğitim programlarõnõn
kapsamõndan çok, eğitici ve fiziki ortam eksikliklerinin varlõğõndan söz edilebilir.

Ayakkabõcõlõk çõraklõk eğitim merkezleri içinde İkitelli �deki Türkiye Umum Ayakkabõcõlar
Federasyonu İstanbul-Ayakkabõcõlõk İşletmeler üstü Eğitim Merkezi ile İzmir�de Işõkkent
Ayakkabõcõlar Sitesinde çalõşmalarõnõ sürdüren merkez dikkat çekmektedir. İstanbul�daki merkez;
eğitici kadrosu, verdiği eğitimin kalitesi ve uygulama atölyesi ; İzmir�deki tesis ise atölyesindeki
makina  parkõ ile öne çõkmaktadõr.

2.2.5.  Pendik Dericilik Araştõrma Enstitüsü:
Ülkemizde Deri ve Deri Mamulleri sanayine yönelik araştõrma ve eğitim amacõyla kurulmuş ve

dönemin en modern cihaz, alet ve ekipmanlarõ ile donatõlmõş ilk ve tek Dericilik Araştõrma
Enstitüsüdür. Enstitüde araştõrma ve eğitim çalõşmalarõ halen devam etmekte ve eğitime alõnan
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öğrenciler ortaokul veya lise çõkõşlõ olabilmektedir. Eğitim iki yõl devam etmektedir. Her yõl alõnan
öğrenci sayõsõ 25 dolayõnda olmaktadõr. Fiziki imkanlarõ geniş olmakla birlikte, mevcut alet ve
ekipmanlar teknolojik ömürlerini tamamlamõş durumdadõr. Bina ve tesisatõn durumu geniş çapta
onarõm ve yenileme gerektirecek ölçüde son derece eski ve bakõmsõzdõr. Enstitünün kuruluşundan
sonraki ilk on senesinde, 70-80 kadar öğretmen, mühendis ve üniversite mezunu eleman görev
almõştõr. Bugün ise Deri ve Deri Mamulleri sektörüne yönelik öğretim görevlisi, uzman teknik
personel eksiği de "yok" denecek düzeydedir.

2.2.6.  KOSGEB Deri İhtisas Merkezleri:
KOSGEB son yõllarda çeşitli sektörlere pek çok hizmet götürmek amacõyla İhtisas Merkezleri

kurmuştur. Bu merkezlerden biri İstanbul Deri İhtisas Merkezidir.  Son günlerde İzmir�de Deri,
Ayakkabõ ve Konfeksiyon İhtisas Merkezleri kurma çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.

2.2.7. Vakõflar:
Deri ve Deri Mamulleri Sanayii�nin eğitim-öğretim, araştõrma-geliştirme ve uygulamalarõna

destek vermek amacõ ile kurulmuş 4 vakõf bulunmaktadõr.

VAGEV (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştõrma, Geliştirme ve Eğitim
Vakfõ):

1991 yõlõnda kurulmuş olup, İstanbul Üniversitesi�nde yürütülen tüm projelere destek
vermektedir. İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dericilik Programõ�nõn Deri Teknolojisi
Laboratuarõ�nõn kuruluşunu gerçekleştirmiş, TASEV, HASEV ve Kadir Has Üniversitesi Teknik
Bilimler Meslek Yüksek Okulu�nun kuruluşuna destek vermiştir.

TASEV (Türkiye Ayakkabõ Sanayicileri Araştõrma, Geliştirme ve Eğitim Vakfõ) :
Türkiye Ayakkabõcõlar Derneği, Türkiye Umum Ayakkabõcõlar Federasyonu, Ayakkabõ Yan

Sanayiciler Derneği ve sanayicileri tarafõndan 1997 yõlõnda kurulmuştur. Ayakkabõ ve ayakkabõcõlõk ile
ilgili eğitim-öğretim ve araştõrmalara destek vermektedir. Zeytinburnu Meslek Lisesi Ayakkabõcõlõk
Programõ ve İkitelli�de İstanbul Ayakkabõcõlõk İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi�ne destek vermektedir.
Mimar Sinan Üniversitesi işbirliğinde her yõl ayakkabõ model ve stilistliği dalõnda yarõşmalar
düzenlemektedir.

HASEV (Hasan Yelmen Eğitim Vakfõ) :
Hasan Yelmen;  Dericilik, Deri Mamulleri ve Kimya alanõndaki eğitim-öğretim, araştõrma ve

uygulamalarõ desteklemek amacõyla İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesinde bulunan  sanayi ölçekli
deri fabrikasõnõ Eğitim Tesisi olarak tahsis etmiştir. Bu nedenle 1999-2000 eğitim-öğretim yõlõnda
eğitime başlayan Kadir Has Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki
Dericilik Programõ Hasan Yelmen Dericilik Programõ adõyla da anõlmaktadõr.

Türkiye Deri Vakfõ :
Kuruluş çalõşmalarõ 1996 yõlõnda başlayan vakõf, Pendik Dericilik Araştõrma Enstitüsü�nün Deri

Sektörüne daha etkili ve yararlõ hizmetler verebilmesi için modernizasyonunu ve otonom hale
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getirilmesini amaçlamaktadõr. Bu amaçla Tarõm ve Köy İşleri Bakanlõğõ ile Vakõf arasõnda 1998
yõlõnda bir protokol imzalanmõş ve 1999 yõlõnda da Vakfõn kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

3. DEĞERLENDİRME
Bu bilgiler õşõğõnda her yõl lisans programõndan ortalama 55 mühendis, önlisans programlarõndan

yaklaşõk 600 tekniker, ortaöğretim seviyesinde 50, konfeksiyon programlarõndan yaklaşõk 90,
Zeytinburnu Meslek Lisesi Ayakkabõcõlõk programõndan da 25 öğrenci mezun olacağõ düşünülürse,
sektöre her yõl toplam 830 dolayõnda çeşitli düzeylerde eğitilmiş eleman katõlacağõ hesaplanabilir.
Eğitim kurumlarõnõn sayõsõndaki ve kontenjanlarõndaki artõş dikkate alõndõğõnda bu artõşõn Organize
Sanayi Bölgelerine taşõnmadan   ve kapasite artõşõndan dolayõ giderek azalan işletme sayõsõ ile ters
orantõlõ olduğu görülür.

4. ÖNERİLER
1. Bugüne kadar açõlan her düzeydeki eğitim programlarõ sektörün ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak

sayõnõn  üzerindedir.  Bu nedenle yeni programlar açõlmamalõdõr.  Çok gerekli görüldüğü durumlarda
eğitim programlarõnõn açõlmasõna karar verecek bir komisyon oluşturulmalõ ve komisyonun vereceği
karar doğrultusunda sadece ihtiyaca cevap verecek programlar  açõlmalõdõr. Komisyon üyeleri;
Türkiye Deri Sanayicileri Derneğinin belirleyeceği üç, eğitim kurumlarõndan beş ve DPT�den bir kişi
olmak üzere toplam 9 kişiden oluşmalõdõr.

2. Mevcut eğitim kurumlarõ arasõnda eğitim, araştõrma ve geliştirme koordinasyonunu sağlayacak
bir kurul oluşturulmalõdõr. Bu kurul her yõl toplanarak lisans, önlisans ve orta öğretim programlarõnõn
sorunlarõnõ rapor ederek ilgili makamlara sunmalõdõr. Gerekli gördüğü değişiklikleri belli bir program
çerçevesinde uygulamaya koymalõdõr.

3. Sektörün eğitim profili ve ihtiyacõ belirlenmelidir. Bu husus makro plan ve stratejilerin
saptanmasõnda somut bir taban oluşturacak niteliktedir. Bu bağlamda yapõlacak araştõrma çalõşmalarõ
ve rapor DPT önderliğinde, başta Türkiye Deri Sanayicileri Derneği olmak üzere lisans ve önlisans
eğitimi yapan kuruluşlarõn koordine çalõşmalarõ ile yapõlmalõdõr. Sektörel Meslek Kodifikasyonu
hazõrlanmalõdõr.

4. Üniversitelerin ilgili eğitim kurumlarõnõn, meslek odalarõnõn vb. kuruluşlarõn �Meslek
kazandõrma�, � meslek geliştirme� kurs ve seminerleri vermeye yönelmeleri teşvik edilmelidir.
Ustabaşõ, postabaşõ, teknisyen, müdür ve diğer üst yönetim görevlerinde çalõşanlarõn eğitimi ,
geliştirilmesi için , yönetim ve endüstriyel davranõşlar konularõnda eğitsel ve bilgilendirici programlar
uygulanmalõdõr.

5. Sektöre yönelik her düzeydeki eğitim programlarõna alõnacak azami öğrenci sayõsõ 20 ile 25
arasõnda olmalõ ve bu sõnõr değerler kesinlikle aşõlmamalõdõr.

6. Üniversite-Sanayi İşbirliği çalõşmalarõ geliştirilmeli ve eğitim kurumlarõnõn sektör tarafõndan
desteklenmesi sağlanmalõdõr. Özellikle yeni teknik ve teknolojiler ile ihracata yönelik projeler için
sektör ayni  veya maddi destek sağlamalõdõr.

7. Deri sektörü ; sadece deri üretim teknik ve teknolojilerinden oluşmamaktadõr. Deri
mamullerinin üretilmesinde sanat ve estetik gibi konular ön planda yer aldõğõndan stilist ve modist
yetiştirmeye, yeni ürün tipleri yaratmaya yönelik eğitim çalõşmalarõna da ağõrlõk verilmeli ve hõz
kazandõrõlmalõdõr.
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8. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Plan Döneminde mevcut eğitim programlarõnõn eğitici kadrolarõnõn
yetiştirilmesi için gerekli önlemler alõnmalõ ve fiziki imkanlar tamamlanmalõ ve iyileştirilmelidir.
Eğitim programlarõ ister lisans ve önlisans, isterse orta öğretime dayalõ olsun bu programlarda eğitici
eleman olarak görev alacak personelin mutlaka  bu alanda lisans veya lisansüstü eğitim görmüş olmalõ
veya eğitim görmeleri sağlanmalõdõr. Bu amaçla yurtdõşõ burslarõn devletin dericilik eğitimi veren
kurumlarõna yönlendirilmesi gerekmektedir. KOSGEB Deri İhtisas Merkezlerinin yapacağõ yatõrõm ve
hizmetler yeterli fiziki ve akademik koşullara sahip tüm eğitim kurumlarõna yönlendirilmelidir.

9. Pendik Dericilik Araştõrma Enstitüsü sektöre devredilmelidir. Ancak Enstitü�ye Türkiye Deri
Sanayicileri Derneği, KOSGEB, DPT�nin katkõlarõ ile ulusal ve uluslararasõ nitelik kazandõrõlmalõdõr.
AR-GE ve eğitsel çalõşmalar ilgili üniversitelerin denetiminde yürütülmelidir.

10. KOSGEB Deri İhtisas Merkezlerinin vereceği hizmetler dikkate alõndõğõnda, diğer eğitim
kurumlarõnõn verdiği hizmetlerle aynõ olduğu görülür. Bu nedenle KOSGEB�in bu amaçla yapacağõ
yatõrõm ve hizmetler bu kuruluşlar üzerinden ortaklaşa yapõlmalõdõr. Yatõrõmlarda öncelik; bölge ve
kurum özelliklerine göre belli bir sõra dahilinde verilmelidir.

11. Bazõ üniversiteler; genç eğitici ve araştõrõcõ kadrolarõn yetiştirilmesinde E.Ü. Mühendislik
Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümünde master veya doktora  yaptõrma yerine, amaca çok  uygun
olmayan  Bölümlerde sektöre doğrudan yönelik olmayan konularda eğitmeyi tercih etmektedirler. Bu
da sektöre yönelik eğitimin geleceğini olumsuz etkileyecek en önemli faktörlerden biri olarak
karşõmõza çõkmaktadõr. Bu konuda çok hassas davranõlmalõ, özellikle Meslek Yüksek Okullarõnda
Dericilik Programlarõnda uzman veya öğretim görevlisi kadrolarõnda çalõşan genç eğiticilerin en
azõndan master ve doktora aşamasõna kadar akademik çalõşma yapmalarõna da izin verilmelidir.
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

SEKTÖREL ÖRGÜTLENMELER,
YAYINLAR VE FUARLAR

ALT KOMİSYONU RAPORU
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1- SEKTÖREL  ÖRGÜTLENME
Günümüzde ülkemiz sõnõrlarõ içerisinde dağõlmõş bulunan deri işleme sanayi, ayakkabõ sanayi,

deri eşya (saraciye) sanayi, deri konfeksiyon sanayi, dernekler (Deri Sanayi Dernekleri, Ayakkabõ
Sanayicileri Derneği, Saraçlar Derneği, Kürkçüler Derneği,  Göncüler Odasõ, DETEK/Deri
Teknisyenleri, Kimyagerleri, Kimyacõlarõ Derneği), sektörel şirketler (İZDER/Sektörel  Sermaye  Dõş
Ticaret  Şirketi, DSD/Sektörel  Sermaye  Dõş Ticaret  Şirketi), Vakõflar (Türkiye Deri Vakfõ) adlarõ
altõnda bölgesel ve uzmanlõk alanlarõna dayalõ biçimde  örgütleşmiş bulunmaktadõr.

Derneklerin ana hedefleri üyelerinin ticari hak ve çõkarlarõnõ korumaya yönelik  çalõşmalarda
bulunmaktõr. Ancak, dõş pazarlarla entegrasyonun gereği bu tür kuruluşlarõn   ülke genel sanayini
kucaklayan bir misyonu üstlenmek görevini almalarõ da  kaçõnõlmazdõr. Sektörün tanõtõmõnda aktif
olmak bu bakõmdan öncelikle  programlanmalõdõr.

Olayõ salt dernek üyeleriyle, SDS�lerle sõnõrlõ tutmayõp mesleki anlamda eğitim veren  mevcut
orta dereceli lisans ve lisansüstü eğitim kurumlarõyla da işbirliğini sağlamak  (deri  meslek liseleri, EÜ
Deri Bölümü, dericilik yüksek okullarõ, fakültelerin moda tasarõm  bölümleri) daha gerçekçi plan ve
programlarõn yapõlmasõ yönünde yarar sağlayacaktõr.

Örgütlenmenin işlevsel olabilmesi açõsõndan ise Türkiye Deri Sanayiciler Birliği adõ  altõnda bir
üst kuruluşun çatõsõ altõnda ilgi tüm iş kollarõna yönelik derneklerin temsil  edilmesi gerekmektedir.

Mevcut dernekler, SDS�ler, Odalar, Eğitim Kuruluşlarõ, Vakõflar şunlardõr:

Kuruluşun  Adõ 
1- Türkiye Deri Sanayicileri
    Derneği - İstanbul ağõrlõklõ üyeleri kapsamaktadõr.
2- Ege Bölgesi Deri Sanayi Derneği
3- Ege Bölgesi Organize Deri San. Bölgesi
4- Çorlu Deri Sanayicileri Derneği
5- Gerede Deri San. Derneği
6- Bursa Deri San. Derneği
7- Biga Tabaklar Odasõ
8- Denizli Tabaklar Odasõ
9- Isparta Tabaklar Odasõ
10- Yalvaç Tabaklar Odasõ
11- Antakya Tabaklar Derneği
12- Urfa Tabaklar Odasõ
13- Urfa Göncüler Odasõ
14- Kula Tabaklar Odasõ
15- Manisa Dericiler Derneği
16- Bor Tabaklar Odasõ
17- İZDER DIŞ TİCARET ODASI
18- DSD
19- Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği
20- MEB Deri Liseleri (.......)
21- Deri Meslek Yüksek Okullarõ
22- EÜ Müh. Fak. Deri Teknolojisi Böl.
23- Dokuz Eylül Üni. GSF Moda Tasarõm Böl.
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24- Sanayi Odalarõ, Ticaret Odalarõ, Deri Meslek Komiteleri
25- İhracatçõ Birlikleri Deri İhracatçõlarõ Birliği
26- Türkiye Deri Vakfõ

Öneriler:
1- Türkiye Deri Sanayicileri Birliği adõyla bir üst kurumun kurularak, tüm bu kuruluşlarõ

bünyesinde toplamasõ,

2- Bu birliğin koordinasyon ve proje üretimiyle ilgili bir sekreteryayõ görevlendirmesi,

3- Turizm Bakanlõğõ, Kültür Bakanlõğõ gibi tanõtõm ağõrlõklõ bakanlõklar başta olmak üzere bu gibi
kurumlarõn yurt dõşõna yönelik etkinliklerinde Türk Derisinin imajõnõ  tanõtmaya  ve  geçerli kõlmaya
yönelik işbirliğinin kurulmasõ,

3- TRT kurumuyla ortaklaşa, derinin kamuoyunun ilgisini çeker içerikte programlar  hazõrlanmasõna
öncülük edilmesi, bu tür programlarõn  yabancõ dillerde diğer ülkeler TV kanallarõnda da
yayõnlanmasõnõn sağlanmasõ,

2- FUARLAR
Günümüzde genel fuarlarõn dõşõnda düzenlenen ihtisas fuarlarõ büyük işlevsellik  taşõmaktadõr.

Türk deri sektörüne mensup firmalar hem yurt içinde hem de yurt dõşõnda  yapõlan bu ihtisas fuarlarõna
katõlarak yurt dõşõ pazar payõnõ artõrmanõn, ayrõca Türk derisinin imajõnõ yaygõn kõlmanõn mücadelesi
içerisindedirler.

Yurtiçinde  Düzenlenen Yõlda  Kaç
Deri İhtisas Fuarlarõ Tarih    Kez Düzenlendiği Düzenleyen Kurum

Uluslararasõ Deri Günleri Şubat 2000 Bir Ezgi Ajans

Son yõllardaki ekonomik boyutlu kriz, Türkiye�nin dõş alõcõya yönelik tek bir deri  ihtisas fuarõ
düzenlemesinin uygun olduğunu ortaya koymuştur. Ancak firmalar kriz  dönemlerinde ilk elde bütçe
kõsõntõlarõnõ fuarlarda dahil tanõtõm giderlerinden yapmak  eğilimlerinde olduklarõ için bu büyük bir
açmaz oluşturmaktadõr.

Yurt Dõşõnda  Düzenlenen                                  Yõlda Kaç
Deri İhtisas Fuarlarõ Tarih       Kez  düzenlendiği      Düzenleyen Kurum
Bolonya Fuarõ Mayõs -Kasõm         İki  Bolonya
                                                                                                                 Yerel Yönetimi
Hong Kong Deri Fuarõ Nisan Ağustos        İki SIC  M.F.
All China  Leather Ekim         Bir SIC M.F.
Global  Leather Mart         Bir
Miami Leather  Fair Ocak         Bir SIC M.F.
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3- SEKTÖREL YAYINLAR
Türk deri işleme sanayi, özellikle 1980�li yõllardan başlayarak geleneksel üretim  yapõsõnda

(tabaklõk, debbağlõk) fabrikasyon üretim sürecine bir geçiş yapmõştõr. Deri  sanayii genel tanõmõ
içerisinde yer alan önemli bir dal durumundaki deri  konfeksiyon ürünlerinin dõş pazarlarda pay elde
etmeleri, ana girdi sağlayan deri  işlemeye  dayalõ üreticilerin (tabaklarõn-debbağlarõn) fabrikasyon
üretim düzeneğine geçmeleri için itici bir güç oluşturmuştur.

1990�lõ yõllardan itibaren yine sektörün bünyesinde bulunan ayakkabõ firmalarõ ile  saraciye ürünü
üreten firmalar da aynõ biçimde dõş pazarlara yönelmişler; dolayõsõyla  konfeksiyoncular gibi deri
işleme sanayinin modernleşmesi açõsõndan itici güç olmuşlardõr.

Bugün mobilya döşemelik-otomotiv döşemelik alanõnda da bir potansiyelin var olduğu
görülmektedir.

O halde, fabrikasyon üretimlerini gerçekleştiren deri işleme sanayinin, deri  konfeksiyon
sanayinin, ayakkabõ sanayinin, saraciye sanayinin dõş pazarlarla  entegrasyonu  sürecine girip bu
pazarlardaki mevcut yerlerini korumalarõ, pazar paylarõnõ artõrmalarõ,  yeni pazarlara ulaşmalarõ ana
konu olarak ortaya çõkmaktadõr.

Günümüzde ülke genelinde deri işleme sanayi şöyle bir dağõlõma sahip bulunmaktadõr.

- İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi,
- İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi,
- Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi,
- Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi,
- Bursa Mustafa Kemalpaşa,
- Bolu Gerede
- Isparta,
- Isparta-Yalvaç,
- İzmir-Torbalõ,
- Manisa,
- Manisa-Kula,
- Manisa-Salihli,
- Konya,
- Kayseri,
- Elazõğ-Ağõn,
- Tokat,
- Şanlõurfa,
- Denizli,
- Gaziantep,
- Hatay-Antakya,
- Balõkesir-Gönen
- Çanakkele-Biga-Ezine.

Ayakkabõ üreticisi kuruluşlar ile saraciye kuruluşlarõ ve deri konfeksiyon kuruluşlarõ  ise ülke
genelinde dağõnõk bir biçimde üretimlerini sürdürmektedirler. Bu üretim  yapõsõnõn  mamullerinin dõş
pazarlarda yer almasõ kaçõnõlmazdõr.

Bunun bir önemli ayağõ da tanõtõm işlevine sahip yayõmcõlõk hizmetleridir.
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3.1. Mevcut  Durum - Sorunlar:
Türk Deri Sektörüne (Deri İşleme, Deri Konfeksiyon, Saraciye) yönelik şu süreli  yayõmlarõn

varlõğõ söz konusudur.

Yayõm Organõnõn  adõ             Süresi Dili Tirajõ Yayõmcõsõ
Deri Aylõk Türkçe 2500 Ezgi  Ajans
Deri Leather Fashion             2 Aylõk Türkçe

 Ing. 2500 Ezgi  Ajans
Koxa/Deri Aylõk Rusça 2000 Ezgi Ajans
Deri Dünyasõ 3 Aylõk Türkçe Ege  Bölgesi
Sepici haber 2 Aylõk Türkçe             1500             Sepici Holding

DSD Bülteni Aylõk Türkçe             2500 Ezgi  Ajans
DKD Bülteni Aylõk Türkçe             1000 Ezgi Ajans

Bu tür yayõmlarõn tiraj olarak artõş kaydetmeleri, daha fazla doğru noktaya ulaştõrõlmalarõ önem
kazanmaktadõr.

Sektör firmalarõnõn, profesyonel anlayõş ve örgütlenme çerçevesinde gerçekleştirilen yayõmlara
destek vermesi doğru bir yöntemdir.

Posta giderlerinde ucuz tarife düzenlenmesi yayõmcõlõğõ teşvik olacaktõr.

Diğer ülkelerde yayõmlanan deri sektörüyle ilgili yayõmlar şunlardõr.

Yayõm Organõnõn  Adõ Süresi Dili Tirajõ Yayõmcõsõ
Leather            Aylõk İngilizce
World Leather 3 Aylõk İngilizce
ARS 3 Aylõk İtalyanca
ARPEL 2 Aylõk İtalyanca
In Leder Aylõk Almanca
La Pilel 3 Aylõk İspanyolca
Leather Haute Market            Aylõk Almanca
Leather Öarkets Aylõk Fransõzca

Ayrõca her ülkede yöresel sektörel deri dergileri yayõmlanmaktadõr.

3.2. Elektronik İletişim:
Türk deri sektörünün pazar alanlarõnõ oluşturan gelişmiş ülkelere yönelik etkin bir  iletişim aracõ,

günümüzde elektronik iletişim olarak adlandõrõlan internettir.

İnternet ile ilgili öngörülen programlarõ ciddiye alõp, uygulamaya koymak son derece   önem
taşõmaktadõr.
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

DERİ KİMYASALLARI
ALT KOMİSYONU RAPORU
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ÖZET 
Deri kimyasallarõ üreten sektörün temel özelliği Türkiye�nin genel ihracatõ içinde önemli bir yer

tutan deri sanayiine kimyevi madde temin etmesidir.

Bitmiş deri mamullerinin ihracatõndaki gerilemelere paralel olarak, deri ve deri kimyasallarõ
sektöründe de önemli gerilemeler kaydedilmiştir. Bunun sonucu ortaya çõkan kapasite fazlasõ ihracata
yönelinerek kõsmen doldurulmaya çalõşõlmaktadõr. Ancak yoğun teknik servis isteyen bir sektör olmasõ
nedeniyle gelişimi zamana ihtiyaç göstermektedir. Mevcut kapasiteler sektörün şu anki ihtiyacõnõn çok
üzerindedir.

Deri sektörünün gelişmesi yapacağõ bitmiş ürün ihracatõna birebir bağõmlõ olduğundan, deri
kimyasallarõnõn belirli bir kalite, standart ve teknolojik gelişmeleri içermesi gelişimin sürekliliği için
ön koşuldur.

İhracata bağõmlõlõk nedeniyle kimya sektörü  gelişmiş ülkelerin öngördüğü  çevre standartlarõna
uygun üretim yapmak zorunluluğundadõr.

Türkiye�de ana kimyasallarda önemli bir üretim eksikliği söz konusudur. Spesiyal ürünler
üretmekte olan firmalar için miktar bazõnda ithal  girdiler toplam girdilerin yüzde 40�õnõ oluştururken
değer bazõnda bu toplamõn yüzde 70�ini teşkil etmektedir.

Genel kimyasallara ait sayõsal veriler (Soda Sanayii) deri kimyasallarõ üreticilerinin verileriyle
örtüşmemektedir. Sunulan sayõsal verilerin yorumunda bu durum göz önünde bulundurulmalõdõr.
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1. SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR
Sektörde faaliyet gösteren başlõca firmalar aşağõda listelenmiştir. VI. plan döneminde sektörde

faaliyet göstermekte olan bazõ firmalarõn faaliyeti çeşitli sebeplerle sona ermiştir.

ARKİMYA
BASF
DEBAĞ KİMYA
DETEKS
GEMSAN
ORGANİK KİMYA
SARCHEM
SODA SANAYİİ (CAMSAR)
TURK HENKEL (COGNIS)
VERBO
YASAŞ

2. MEVCUT DURUM
2.1. Üretimler Hakkõnda Bilgi (1999):
Halen faaliyet göstermekte olan kuruluşlar modern ve dünya standartlarõna uygun teknolojilere

sahip bulunmaktadõrlar. Kalite açõsõndan üst düzeyde ürünler üreten kuruluşlarõn kendi alanõnda rakip
teknolojiler ile ileri düzeyde rekabet gücü bulunmaktadõr. İhracat rakamlarõ bir ölçüde bu rekabet
gücünü yansõtmaktadõr. Sürekli verimlilik, modernizasyon ve uygulama geliştirme çabalarõ ile bu
rekabet gücünün artõrõlmasõna çalõşõlmaktadõr.

2.2. İstihdam Hakkõnda Bilgi (1999):
Verilerin temin edildiği firmalarda başka sektörlere de hizmet veriliyor olmasõ sebebi ile istihdam

toplam olarak alõnmõştõr. Farklõ sektörlere özel ürünler sunan bu firmalarda çalõşmakta olan teknik
kadronun yüzde 10 ile 15�i deri sanayiine yönelik faaliyet göstermektedir. Yine bu firmalarda üretim
kadrosunun yaklaşõk yüzde 5�i deriye yönelik faaliyet göstermektedir. Aşağõdaki tabloda birinci sütun
bu firmalardaki toplam istihdamõ, ikinci sütun ise sadece deri sektörüne yönelik toplam istihdamõ
vermektedir.

İşçi Memur
Genel Deri Genel Deri

Kalifiye 242 29 Teknik 342 42
Düz İşçi 215 47 İdari 221 49

2.3. Kapasite: 
Deri kimyasallarõ üretimine yönelik kurulu tesis kapasiteleri talebin en yüksek noktaya ulaştõğõ

1996-1997 yõllarõnda dahi gereken ihtiyacõ hiçbir tõkanõklõk yaşamaksõzõn karşõlayabilmiştir.
Kullanõlan çağdaş üretim teknikleri ile kapasitelerin artõrõlmasõ süreci talepteki artõş ile birlikte
planlanabilmekte ve hõzla gerçekleştirilebilmektedir. Sektördeki kuruluşlarõn göstermiş olduklarõ
performans bu kuruluşlarõn talep artõşõna uyum sağlama yeteneklerini ve oluşabilecek kapasite artõş
gereğine cevap verebileceklerini göstermektedir. Ortak kanõ deri kimyasallarõ sektöründe yeterli
kapasite bulunduğu yönündedir.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                        Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/oik537.pdf188

İç piyasaya yönelik kapasite kullanõmõndaki azalma nedeniyle oluşan kapasite fazlasõnõn ihracat
ile değerlendirilmesine çalõşõlmaktadõr.

Yõllar 1995 1996 1997 1998 1999
Kapasite Kullanõmõ (%) 64 72 68 52 50

2.4. Girdiler  (1999):
Miktar (kg) Değer (USD)

İthal 83.775 14.653.850
Yerli 25.648   5.230.867

2.5. Yõllara Göre Üretim ve Artõşlarõ:
Yõllar 1995 1996 1997 1998 1999
Üretim (ton) 95.730 114.476 113.320 91.189 104.923
Değişim (%) 10,8 19,6 -1,0 -19,5 15,0

2.6. Maliyetler Hakkõnda Bilgi:
Özel ürünlerde mukayese yapabilmek çok zor olduğu gibi rekabetin üst düzeyde olduğu genel

kimyasallar üretiminde de rakip maliyet bilgilerine erişmek mümkün olmamaktadõr.

Avrupa Birliğine  ülkelerde liberizasyona geçiş ile birlikte enerji maliyetlerinde önemli ölçüde
azalma gerçekleşmiş enerji ihtiyaçlarõnõ bizlerden neredeyse yüzde 50�ye yakõn oranda daha düşük
bedel karşõlõğõ temin eder hale gelmişlerdir. Yine fuel oil fiyatõnõn (ithal 100 USD/ton, yerli 170
USD/ton) yüksek olmasõ sebebi ile, yerli enerji yoğun üretim süreçlerinde ürün maliyetlerimiz AB�ne
göre oldukça yüksek olmaktadõr.

İç piyasada üretimi yapõlmayan ana hammaddelerde AB fiyatlarõ ile ithalat yapõlmakla birlikte
KKDF, fon, harç vesaire ve navlun ücreti sebebi ile maliyetlerimiz artmaktadõr.

Faiz oranlarõnõn yüksekliği kredi maliyetlerini artõrarak ihracatta rekabet gücümüzü kõrmakta, iç
piyasada ise satõş finansmanõnõ sağlamayõ güçleştirmektedir. Kur farkõ ise maliyet hesaplarõnda önemli
bir yer tutmaktadõr.

2.7. Dõş Ticaret:
2.7.1 İthalat:
Hammadde ve yarõ mamul ithalatõnda gümrük birliği süreci sonrasõ tercihlerde ibre AB�ne

dönmüş olmakla birlikte, sektör AB�nin yanõ sõra ABD, İsviçre, Japonya, Tayvan ve Güney Afrika
gibi ülkelerden de ithalat yapmaktadõr.

Aşağõdaki tabloda hammadde ve yarõ mamul ayrõmõ yapõlmaksõzõn toplam ithalat miktarõ ve
değeri verilmiştir.
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İthalat Miktar (ton)
Yõllar 1995 1996 1997 1998 1999
Hammadde 5.364 7.460 8.399 4.719 4.178

İthalat Değer (USD)
Yõllar 1995 1996 1997 1998 1999
Hammadde 6.892.800 9.583.500 10.030.600 5.886.500 5.231.900

İthalatta Karşõlaşõlan Zorluklar:
•  Vadeli ithalatlarda yüzde 3 KKDF nedeni ile peşin alõma yönlenme zorluğu,
•  Gümrüklerde alõnan harç, fon ve benzeri masraflar ve ilgili bürokrasi,
•  İthal gümrük işlemlerinin uzun sürmesi,
•  Türkiye�nin kredibilitesi ile de ilgili olarak ödeme koşullarõnõn olumsuzluğu,
•  AB ülkelerinden ithal edilen mallarda navlun maliyeti, dökme nakliye imkanlarõnõn yetersiz

oluşu ve gümrüklerdeki yüksek taşõma ücretleri

2.7.2 İhracat:
Özel ürünlerde Almanya, Bulgaristan, Eski Sovyet Cumhuriyetleri, Hindistan, İngiltere, İran,

İsrail, İtalya, Meksika, Mõsõr, Pakistan, Portekiz, Romanya, Suriye ve Ürdün�e ihracat yapõlmaktadõr.
Genel kimyasallarda 45 ayrõ ülkeye ihracat yapõlmaktadõr, AB�ye yönelik ihracat tüm ihracatõn yüzde
30�una denk düşmekte ve ağõrlõklõ pazarõn Asya-Pasifik ülkeleri olduğu görülmektedir.

Genel kimyasallarda dõş piyasalarda sonuç almak 6 ay içerisine mümkün olabilirken özel
kimyasallarda emek yoğun teknik servis ihtiyacõ sebebi ile bu süre 3 seneye kadar çõkabilmektedir.
Genel kimyasallara ait ihracat verileri toplam ihracat verilerinin yüzde 90�õnõ oluşturmaktadõr.

AB�ye Yönelik AB dõşõ
Miktar (ton) Değer (USD) Miktar (ton) Değer (USD)

1995 563 656.000 49.122 29.734.228
1996 876    1.078.000 52.170 31.953.115
1997      1.200    1.677.000 53.786 33.111.450
1998      1.198    1.748.000 50.644 31.593.085
1999      1.668    2.042.400 68.151 42.241.823

Toplam İhracat
Miktar (ton) Değer (USD)

1995 49.685 30.390.228
1996 53.047 33.031.115
1997 54.986 34.788.450
1998 51.842 33.341.085
1999 69.819 44.284.223
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İhracatta Karşõlaşõlan Zorluklar:
•  Türk malõ ürünlerin olumsuz imajõ,
•  Faiz oranlarõnõn yüksekliği,
•  Tanõtõm ve tutundurma maliyetlerinin yüksekliğini karşõlamakta yetersiz kalõnmasõ ve bu

konudaki teşviklerde yaşanan bürokratik zorluklar,
•  Teknik tecrübe ve bilgi sahibi kadrolarda yabancõ dil bilgisi eksikliği,
•  Gümrük işlemlerinin uzun sürmesi,
•  İran ve Suriye�ye veya bu ülkelerden transit geçişle yapõlan ihracatda transit geçişlerin zorluğu

ve yüksek taşõma maliyetinin yanõsõra bu ülkelerin yarattõğõ bürokratik engeller,
•  Suudi Arabistan�daki prosedürel zorluklar dolayõsõyla yaşanan gecikme.
Özel olarak kazeinin Türkiye�de zirai ürün kotasõnda olmasõ sebebi ile alõnan yüzde 17 gümrük

vergisi, AB�de ise sanayi kotasõnda olmasõ sebebi ile Euro 1 alõnamamasõ, modifiye kazein ve asit
kazein ülkemizde sanayi ürünü olarak kabul edilmemektedir.

3. VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ
3.1. Öngörülen Amaçlar (5 Yõlda) Hedefler
Deri kimyasallarõ sektöründe deri kimyasallarõ üretim hedefleri iç ve dõş piyasalarõ birlikte

kapsamaktadõr. Yine de iç piyasadaki beklentilerden bağõmsõz yatõrõm kararlarõ alõnmamaktadõr. Deri
kimyasallarõ sektöründeki gelişmeler doğrudan deri sektöründeki gelişmelere ve Türkiye�nin kalkõnma
hõzõna bağlõ olarak öngörülmektedir.

1997 yõlõndan günümüze deri kimyasallarõ iç piyasasõ deri üretiminde yaşanan küçülmeye paralel
olarak yaklaşõk yüzde 40 küçülmüştür. Deri işlentisine yönelik projeksiyon tarafõmõzdan
yapõlmamakla birlikte önümüzdeki senelerde bilhassa giysilik ve ayakkabõlõk derilerden mamul
ürünlerin ihracatõnda artõş beklemekteyiz. Bu artõşa ve Türkiye�nin kalkõnma hõzõna paralel olarak
1997 yõlõndaki üretim rakamlarõna 2005 yõlõnda tekrar ulaşõlmasõ ya da geçilmesi beklenmektedir.

3.2. Beş Yõlda Öngörülen Değişimler Hakkõnda Bilgi:
3.2.1. Üretim:
Aşağõdaki grafikte 1995 yõlõna ait veriler baz alõnarak ve 100�e endekslenerek 2005 yõlõna kadar

iç pazara yönelik üretimde beklenen değişim gösterilmektedir. Bu grafiğe göre 2000 yõlõnda yüzde 15-
20 arasõ bir büyümeyi, daha sonra Türkiye�de deri üretiminde sağlanacak büyüme hõzõnõn birkaç puan
üzerinde bir büyümenin takip etmesi beklenmektedir. Grafikte de görüleceği üzere 2005 yõlõna kadar
1997 yõlõ üretim rakamlarõna ulaşõlmasõ beklenmektedir.
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Hali hazõrdaki kurulu kapasiteler bu tahmini talebi karşõlayacak boyuttadõr. Bununla birlikte
ihracata verilen ağõrlõk ile birlikte kapasitelerde de yüzde 10 ile yüzde 20 arasõnda artõş sağlanmasõna
yönelik projelerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanmaktadõr.

3.2.2. İhracat:
İhracat tüm kuruluşlar için öncelikli hedef olmuştur ve tüm kuruluşlar ihracatõ artõrmak için

büyük çaba içerisindedir. İhracatõn yurtiçi satõşlara oranõnõn artmasõ beklenmektedir.

3.2.3. Enerji Kullanõmõ:
Enerji yoğun üretim süreçlerinde yukarõda öngörülen üretim artõşõ ile birlikte enerji ihtiyacõ da

artacaktõr. Dolayõsõyla enerji ihtiyacõnõn da oransal olarak daha düşük olmakla birlikte artmasõ
beklenmektedir.

3.2.4. Personel Teminindeki Güçlükler:
Yetişmiş, bilgili, tecrübeli ve yabancõ dil bilen eleman bulmakta oldukça zorlanõlmaktadõr. Temel

eğitimin yetersizliği de şirket içi ve dõşõ eğitim çabalarõnõn verimini oldukça düşürmektedir. Deri
kimyasallarõ sektöründe yetiştirilen elemanlar başka kuruluşlarca transfer edilmektedir.

3.2.5. Rekabet Gücünde Yapõlmasõ Öngörülenler:
AB ile gümrük birliği ile birlikte rekabet artmõştõr. Gümrük birliğinin ardõndan talepte de

değişiklik olmuş bazõ yerli imalatçõlar değişen talebe teknik olarak cevap vermekte yetersiz kalmõş ve
oluşan yeni pazarlarda aktif rol almakta geri kalmõşlardõr.

Bugün faaliyet gösteren kuruluşlar rekabet güçlerini artõrabilmek için yeni teknolojileri yakõndan
takip etmekte, otomasyon, rasyonalizasyon, verimlilik ve modernizasyon çalõşmalarõnõ
yoğunlaştõrmakta ve uygulama geliştirme laboratuarlarõ faaliyetlerine ağõrlõk vermektedirler. Ar-Ge'ye
daha fazla ağõrlõk verilmektedir.

Deri sektörünün dağõnõklõğõ, örgütlenme eksikliği bir çok sorunun hallini zorlaştõrmaktadõr.
Verimlilik daha ön plana çõkarõlmalõdõr.

AB kuruluşlarõna linklerle birlikte ülkemizde de paralel organizasyonlar oluşturulmalõ, AB�yi
yönlendiren kurum ve kuruluşlarda rol alarak, söz sahibi ve etkili olma imkanõ sağlanmalõdõr.

Enerji maliyetlerinin AB koşullarõnda incelenmesi gerekmektedir.
Sektörde ISO, Çevre, Üçlü Sorumluluk gibi uluslararasõ standartlara uygun kriterlerin

geliştirilmesi bu kriterlere sahip kuruluşlarõn teşvik edilmesi gerekmektedir.
Deri sektörünün akredite bir laboratuara acilen ihtiyacõ vardõr. Akredite bir laboratuarõn

kurulmasõnõn teşvik edilmesi gerekmektedir.
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Ortak kaynaklarõn verimli şekilde kullanõlmasõnõn yollarõ araştõrõlmalõ, azot, enerji ve buhar gibi
temel girdileri, arõtma gibi temel giderleri üretimin yoğun olduğu bölgelerde tek merkezden sağlamaya
yönelik projelere teşvikler verilmelidir.

Eğitim ve AR-GE çabalarõ birbirinden ayrõlmalõ ve GEIK benzeri bir organizasyon
oluşturulmalõdõr. Ar-Ge teşvik süreçlerinin hõzlandõrõlmasõ ve teşviklere işlerlik kazandõrõlmasõ
gerekmektedir. İnsan kaynaklarõna yönelik eğitime ağõrlõk verilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.

Çevre ile ilgili standartlar saptanõrken ekolojik atõk sõnõr değerlerinin AB ve dünya standartlarõ ile
uyumlu hale getirilmesi için sektörün bilgisine ve uzmanlõğõna başvurulmalõdõr.

İhracat kredi işlemlerinin hõzlandõrõlmasõ ve basitleştirilmesi gerekmektedir. İhracatta Ödeme
Sigortalarõ işlemlerinin hõzlandõrõlmasõ ve basitleştirilmesi gerekmektedir.

3.2.6. Şirket İçi Eğitim: 
Yönetime yönelik, teknik ve teorik eğitimler firmalar bünyesinde verilmektedir.

3.2.7. Şirket Dõşõ Eğitim:
Sektörde kuruluşlarõn ihtiyaç duyduğu strateji, pazarlama, teknik ve güncel konularõ içeren

eğitimler ferdi, grup halinde veya firma geneli için toplu halde ayrõ ayrõ yapõlmaktadõr.

3.2.8. AR-GE:
Kuruluşlar cirolarõnõn yüzde 2 ile 3�ünü AR-GE için kullanmaktadõrlar. Sürekli Ar-GE

çalõşmalarõ ile ürün kalitelerinin artõrõlmasõ, verimlilikler artõrõlarak ürün maliyetlerinde düşme
sağlanmasõnõn hedeflenmesinin yanõsõra yeni ürün ve üretim süreçleri de araştõrõlmaktadõr.

3.2.9. Üniversitelerle Temas: Bugüne Kadar Yapõlanlar ve Gelecek Beş Yõlda
Yapõlmasõ Öngörülenler:
Kuruluşlar genel olarak üniversitelerin sunduğu teknik olanaklardan yararlanmaktadõrlar.

Yürütülen bazõ projelere teknik destek almanõn yanõsõra ortak yürütülen projeler de bulunmaktadõr.
TIDEB ve TTGV destekli projelerde üniversiteler ile daha yakõn işbirliği gerçekleşmektedir.

Üniversitelerle birlikte sektörün temel ihtiyaçlarõndan biri olan Akredite Laboratuar ihtiyacõnõn
giderilmesi için ortak çabalar yürütülmesi gerekmektedir.

3.2.10. Yeni Projeler, Yatõrõmlar:
İhracata yönelik ürün gruplarõ için üretim kapasitelerinin arttõrõlmasõ için yatõrõmlar

planlanmaktadõr.
Toplam Kalite Yönetiminden, Internet aracõlõğõ ile tanõtõm pazarlama ve satõş projelerine kadar

farklõ projeler yürütülmektedir.

3.2.11. Kurumsallaşma İle İlgili Projeler:
Önde gelen kuruluşlarda kurum kimliğinin ön planda olduğu gözlenmektedir. Diğer firmalarda

ise genel olarak bu yönde hedeflerle yönetim, çalõşan ve müşteri memnuniyeti anketleri. üçlü
sorumluluk faaliyetleri, kurum kültürü araştõrmalarõ gibi çalõşmalar yürütülmektedir.

3.2.12. Yeni İstihdam:
Bazõ kuruluşlar uzman  teknisyen ve AR-GE personeli ile ihracat elemanõ istihdamõ

öngörmektedir.
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3.2.13. Yeni Ortaklõklar:
Bazõ kuruluşlar teknoloji ve know-how transferi amaçlõ olarak yabancõ ortak arayõşõndadõr.

3.2.14. Yabancõ Sermayeli Kuruluşlar:
BASF, HENKEL/COGNIS sektörde yabancõ sermaye ile faaliyet göstermektedir.

EK: DERİ KİMYASALLARI
I )  Emülgatörler

Islatma ve yağ alma maddeleri

II) Kõl Giderme Kimyasallarõ

Sodyum Sülfür

Kireç giderme maddeleri

Sama  maddeleri

Diğer kimyasallar

      III) Sepileme Kimyasallarõ

A. Krom

   . Bazik kromsülfat

   . Sodyum bikromat

B. Diğer Metaller

C. Tabi tanenler

D. Sentetik tanenler

     IV)  Yağlar

    V)  Deri Boyama Maddeleri (Ayrõ bir komisyon tarafõndan hazõrlanmõştõr)

Finisaj Maddeleri

A. Binderler

B. Pigmentler

C. Yardõmcõlar

D. Laklar
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	2.2.2- Dizayn ve Moda: Ülkemiz bu sektörde eðitim için bütçe ayýrmayýp, dizayný ve modayý geliþtirememiþtir. Halbuki, Ýtalya’yý rekabette rakiplerine göre baþarýlý kýlan en önemli unsur dizayn ve modadýr.
	
	Ýþçinin eline geçen                                                                 1,3 $/saat
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