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I. GİRİŞ 

Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı yüksek 

olmasına rağmen, bunların etinden ve yan ürünlerinden yeterin¬ 

ce yararlanılamamaktadır. Hayvan kaçakçılığı, canlı hayvan 

ihracı, kuzu ve dana kesimi neticesinde ekonominin uğradığı 

kayıplar çok büyüktür. Bu kayıpları önlemek için acil tedbir¬ 

ler alınması zorunludur. 

Hayvancılığın yan ürünlerinden olan deri bu araştır¬ 

mamızın ana konusudur. Deri sanayiinde son on yıl içerisinde 

gelişmeler olmuş, ancak yeterli düzeye ulaşamamıştır. Deri 

sanayiinden maksat ham deri, işlenmiş deri ve deri konfeksi¬ 

yondur. Ham derinin elde edilmesinden işlenmesine ve eşya 

haline getirilmesine kadar olan safhalarda geniş bir iş hacmi 

ve katma değer yaratılmaktadır. 

Besicilik, ırk geliştirme, koruma, dağınık kesim, hayvan 

ihracatı ve kaçakçılık sorunları halledildikçe ham deri sayı¬ 

sında artış olacağı gibi deri kalitesi de yükselecektir. 

Büyük bir hayvan potansiyeline sahip olan ülkemizde, 

dağınık ve denetimsiz olan deri piyasası potansiyeli yeterince 

değerlendirilememekte ve ham deri yetersizliği sözkonusu ol¬ 

maktadır . 

Deri işleme tesislerinin önemli bölümü altyapı imkan¬ 

larından yoksun, eski ve küçük kapasiteli kuruluşlardır. Bu 

tür işyerleri yeni teknolojilerden yararlanamamakta, verimlilik 
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ve kalite arttırıcı tedbirler alınamamaktadır. 

Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde yüksek ücretler, 

yüksek sosyal hizmetler maliyeti,deri işleme tesislerinin 

kötü şartlarında çalışacak işçi bulma zorluğu, çevre kirlen¬ 

mesiyle ilgili olarak gittikçe artan yasal önlemler ve ham¬ 

madde bulmada beliren tıkanıklıklar deri işleme tesislerinin 

artan bir hızla gelişmekte olan ülkelere kayması veya kurul- 
% 

ması sonucunu doğurmakta, bol hammadde ve ucuz işçiliğe sahip 

bu ülkelere işlenmiş deri, ayakkabı, konfeksiyon gibi ürün¬ 

lerin üreticisi olma imkanını vermektedir. Bu imkanlar iç 

pazar yanında, ihracatla da ilgili bulunmakta, geleneksel 

tesis ve atölyelerin yerini modern deri işleme ve konfeksiyon 

tesisleri almaktadır. 

Bu gelişmelerin sonucu olarak geleneksel ham deri 

ihracatçısı ülkeler, ihracat kısıtlamaları tedbirleriyle, 

kurulmakta olan sanayilerinin hammaddelerini garanti altına 

almak istemektedirler. Karşılığında, gelişmiş batı ülkelerinin 

deri ve mamullerine uyguladıkları gümrük tarifelerindeki düşme 

eğilimi de giderek zayıflamaktadır. 

Ancak, gelişmekte olan ülkeler için belirtilen imkan¬ 

lar; kalite sorunu, nihai kullanım için gerekli deri türünü 

imal etmek, moda değişmelerine uyum sağlamak, sepileme sana¬ 

yiinde işleme teknikleri arasında uygun seçim yapmak gibi 
O 

birçok teknik, ekenomoki ve pazarlama sorunlarını da berabe¬ 

rinde getirmektedir. 
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Deri konfeksiyon sanayiinde çözümlenmesi gereken en 

önemli sorun, tüm deri sanayiinde olduğu gibi piyasanın 

dağınıklığı ve denetimsizliğe bağlı olarak imalatta istenen 

kalitenin sağlanamaması ve üretimin standard olmamasıdır. 

Bunun yanında kalitenin yetersizliği; konfeksiyonda kulla¬ 

nılan aksesuarın dış talebe cevap vermemesi ve kalifiye 

eleman sorunları sonucu ortaya çıkmaktadır. Konfeksiyon 

sanayiindeki dağınıklık pazarlamada da birçok zorluklar or¬ 

taya çıkarmaktadır. 

Araştırmada ham deri, deri işleme ve konfeksiyon 

sanayi kollarında ülkemizdeki mevcut durumun tespit edil¬ 

mesine çalışılmış, sorunlar ve nedenleri araştırılmış, 

beklenen gelişmeler ve bu konudaki önerilerimiz belirtil¬ 

miştir . 
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II. HAMDERÎ, MAMUL DERÎ SEKTÖRÜNÜN TANIM VE SINIRLAMASI 

1- Sektörün Tanımı: 

Çeşitli hayvan derilerini değişik metodlar kulla¬ 

narak sepileyen,muhtelif kullanma amaçlarına göre yarı mamul 

ve mamul deri hazırlayan imalat koluna deri sanayi denir. 

Dabakhaneler ve deri perdahlama atölyeleri, her nevi 

ham derilerin üabaklanması, terbiye edilmesi, perdahlanması, 

dabaklanmış derilerin kabartmalandırılması ve cilalanması, 

yapağının posttan ayrılması da bu gruba dahildir (1). 

2- Tarihçesi 

"Deri işlemeciliği çok eskiden beri bilinen bir 

sanattır. Eski çağlarda yalnız örtünmede kullanılan deri, 

daha sonraları insanlığın gelişmesiyle, türlü işleme saf¬ 

halarından geçerek gelişmiş ve milletlerin ticaretlerinde 

önemli bir yer almıştır. Çok eski tarihlerde, deri ve 

postlardan ayakkabı ve giyim eşyası dışında çadır, halı, 

yatak, kayık, yazı aletleri ve savaş aletleri yapılmakta 

idi. Bu imalatlarda hangi kimyevi maddelerin kullanıldığı 

bilinmemektedir. 

^^IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu 
Raporu, T.C. Başbakanlık D.P.T. 
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Bazı rivayetlere göre dericiliğin mucidi Beotyalı 

TÎCHUS veya Çin Prenslerinden ŞİNTANG'dır. Çin, Sümer, Asur, 

Mısır, Yunan ve Etiler'de derinin büyük bir yeri olmuştur. 

XVIII. Yüzyıla kadar dericilik yakın ve Ortadoğu'nun 

inhisarı altındaydı. Bilhassa Doğu Akdeniz'de yapılan lüks 

deriler, Araplar, İspanyollar, Venedikliler vasıtasıyla 

Avrupa'ya gönderilmekteydi. XIX. Yüzyılda dericilik bütün 

Avrupa'ya yayılmıştır. Alman kimyagerlerinden Dr. Knaap, 

Parhasseur ve Dr. Heimerling'in araştırmaları sayesinde 

1880 yılında Krom Sepisi ve derilerin Anilin boyalarla 

boyanması, dolaplarda yağlanması usûlleri bulunmuştur. 

Makinaların deri sanayiinde kullanılması ile dericilik bü¬ 

yük bir aşama kaydetmiştir." (2). 

Gelişmekte olan ülkeler; Uzakdoğuda; Kore, Çin, 

Japonya, Ortadoğu'da; Iran, Pakistan, Güney Amerika'da 

Meksika ve bazı Avrupa ülkeleri bilhassa işçilik avantaj¬ 

larından yararlanmak ve döviz sağlamak gayesiyle bu sanayi 

dalına el atmışlardır. 

"Yurdumuz, dünya deri imalat tarihinde önemli bir yer 

edinmiştir. Bu sebeple dericilik darihi iki açıdan incelen¬ 

diğinde daha gerçekçi bir sonuca varılabilir. 

(2) 
Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Araştırması; 

Bal, Ahmet. Sümerbank Genel Müdürlüğü- Araştırma 

Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 1979. 
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A) Türklerin debagat tarihindeki yeri ye rolü 

B) Türkiye'nin debagat tarihindeki yeri. 

A) Türklerin belgelerle ispatlanan tarihi içinde 

debagatın özel bir yeri olduğu görülür. Orta Asya'dan ol¬ 

dukça zengin bir deri teknolojisi bilgisiyle yayıldıkları 

belgelerle ispatlanmıştır. Akıncı bir ulusun ata binen 

silah kullanan kişilerinin günlük hayatlarına derinin ne 

kadar girdiği tahmin edilebilir. 

Türklerin dünya deri teknolojisine katkılarını batı 

kaynaklarından derlenen bilgilerden öğreniyoruz. 

a) Batı kaynakları Sahtiyan adı ile tanınan derinin 

Türklerin buluşu olduğunu kabul edmişlerdir. Zaten, İngilizler 

Sahtiyana, TURKEY LEATHER (Türkiye Derisi) demektedirler. 

b) Türk dericilerinin, Sahtiyanda olduğu kadar diğer 

derilerde de geniş bilgileri olduğu ve bunları öğrenmek için 

Batılıların büyük çaba harcadıkları kendi belgelerinde ya¬ 

zılı bulunmaktadır. 

1773 yılında "Charl Vallency" adlı bir yazarın ese¬ 

rinden "Philips" adlı birinin, Anadolu'da Sahtiyan üretimi 

ve deri boyama usullerini öğrenmek için memleketimize gel¬ 

diğini ve bir sır gibi saklanan bu bilgileri edinip yayın¬ 

ladığını, bu nedenle İngiltere'deki "Society For Encouragement 

Of Arts" Cemiyeti tarafından 100 İngiliz Lirası ve bir altın 

madalya ile ödüllendirildiğini öğreniyoruz. 
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1737 tarihinde de bir Fransız hekiminin, sırf deri¬ 

cilik sırlarını öğrenmek için Türkiye'ye geldiğini, şehir 

şehir dolaşarak hekimlik yaparak öğrendiklerini Selanik'teki 

Fransız Konsolosluğu aracılığı ile Fransa'ya gönderdiğini 

gene belgerden derliyoruz. 

Ünlü İngiliz yazarı LADY MONTAGUE, meşhur mektup¬ 

larında Viyana kütüphanesinde gördüğü deriden yapılmış 

Türk kitap ciltlerinin güzelliğinden sitayişle söz eder. 

Dünya dericilik literatüründe, keçi derisinden yapı¬ 

lan sahtiyanlara ve Marokenlere CHAGRIN denmektedir. Avrupalı 

bilginler, Changrin kelimesinin Etimolojik temelinin Türkçe 

SAĞRI kelimesi olduğunu söylemektedirler. Bilginler bu 

gerçeğe, eskiden Türklerin sahtiyan ve maroken derilerini 

at, eşek, katır ve deve derilerinin sağrı taraflarından 

yaptıklarını saptayarak varmışlardır. 

Batı kaynaklarının belirttiğine göre, yağla işlen¬ 

miş derilere SAEMİSOR (Semiş) derisi denilmektedir ve bu 

kelimenin aslı Türçe'deki yağlı anlamına gelen semiz keli¬ 

mesidir . 

Gene Batılı bilginler, Almanca "KURSCHNER" kürkçü, 

kürk yapan kelimesinin, Türkçe'deki kürk kelimesinden gel¬ 

diğini ortaya çıkarmışlardır. 
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îşte şu birkaç örnek, Türklerin geçmiş zamanlardaki 

üstünlüğünü ve Batı dericilik tekniği üzerindeki etkilerini 

ispat etmektedir. "(1) 

B) Deri sanayii, Yurdumuzda çok eski tarihçesi olan 

sanat kollarından biridir. Boğazköy ve Alişar'da yapılan 

kazılarda, M.Ö. 2800 yılına ait bir çocuk mezarında deri 

parçalar bulunmuştur. Yine bu bölgelerde yapılan kazılarda 

M.Ö. 1500-1200 yıllarında Türkler'de dericiliğin en parlak 

devri yaşadığı sanılmaktadır. Etiler, dericilikte sepi 

maddesi olarak mazı ve şaptan yararlanmışlardır. 

Tarihi kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 

Urfa, Diyarbakır ve Van vilayetlerinin bulunduğu yerlerde 

M.Ö. 1400 yıllarında yaşamış olan Mitanniler'in de deri¬ 

cilikte çok üstün oldukları anlaşılmaktadır. 1453 yılında 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra surla¬ 

rın dışında Kazlıçeşme'de 70 bin metrekarelik bir yer 

dericiler için tahsis edilmiştir. 

Yurdumuzda dericilik, Osmanlı İmparatorluğu'nun 

gelişme devrinde hızla gelişmiş ve derilerimiz dış ülkeler¬ 

de çok aranılır olmuştur. 16. ve 17. Yüzyıllarda derici¬ 

liğimiz en parlak devirlerini yaşamıştır. Bilhassa Osmanlı 

^ D.P.T. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu. 
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savaş gereçlerinin büyük bir kısmı deriden yapılmaktaydı. 

Yine İstanbul ve Ankara müzelerinde bulunan 18. Yüzyıla 

ait savaş elbiseleri, deri hurçlar, çok sayıda kitap 

çiltleri dericilik sanatımızın ne denli önemli olduğunu 

göstermektedir. 

Ancak, Avrupa'daki tekniğe ayak uydurulmaması, ima¬ 

latın güç koşullar altında yapılması dolayısıyla 18. Yüzyıl¬ 

dan sonra bu sanayi ülkemizde gerilemeye yüz tutmuştur. 

1810 yılında Ordunun ayakkabı, deri ve kösele ih¬ 

tiyacının karşılanması amacıyla Beykoz'da bir fabrika kurul¬ 

muştur. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlayan deri 

mamulleri ihtiyacını bu fabrika karşılamıştır. Fabrika 

bilahare yeni teknik anlayışlarla tevsii edilerek Sümerbank' 

bağlı bir kuruluş haline gelmiştir. 

Planlı dönemde dericiliğe gerekli önem verilmeye 

başlanmış, ancak batı tekniğinin ülkemizde pahalıya mal 

r olması,kalifiye eleman yetersizliği, eğitim, deri işleme 
) 
i atölyelerinin dağınık ve imkansızlıklar içinde olması, 

çeşitli finansal güçlükler dolayısıyla bugün Avrupa ülke¬ 

lerinin çok gerisinde kalınmıştır (4). 

(4) 
Deri ve Deri Mamulleri Sanayi Araştırması; 

Bal, Ahmet. Sümerbank Genel Müdürlüğü-Araştırma Planlama 

ve Koordinasyon Müdürlüğü, 1979. 
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III. DERÎ İMALAT SANAYİİNİN MEVCUT DURUMU VE 

YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1. Hayvan Varlığı ve Potansiyeli: 

Deri sanayiinin ana girdisi olan ham deriler, çok 

az sayıdaki büyükbaş deri ithalatı ve D.P.T. Teşvik Uygulama 

Başkanlığı tarafından ihracat taahhüdü karşılığı verilen 
ı \ 7 

müsaade ile ithal edilen köçükbaş derisi hariç tutulursa, ( 
\ 

tümü ile yurt içi kaynaklardan karşılanmaktadır. Ham deri j 

üretiminin tek kaynağı hayvan olduğu için bu sektör tamamı 

ile hayvancılık sektörüne bağlı olarak gelişme göstermek 

zorundadır. Bu nedenle hayvan varlığı ve hayvancılıktaki 

değişmeler bu sektörü çok yakından etkilemektedir. 

Bu nedenle, deri işleme sanayiinin ana girdilerinin 

başında bulunan ham derinin üretiminin bugünkü durumuna 

bakmak gerekir. Önce Türkiye'deki hayvan mevcutlarını ve 

bunların yıllık artışının tablolandırılması lazımdır. 

Tablo l'de ırklar üzerinden Türkiye'deki koyun varlığı ve 

yıllık artışları gösterilmiştir. Ham deriler, ırklar ara- 

sındaka bazı histolojik farklılıklar göstermekte, bu farklar 

işlenmiş deri kalitesini de önemli ölçüde etkilemektedir. 

Bu değişik ırkların ham derilerinin sanayiye intikalinde 

karışık olarak işlenmesiyle kalitenin daha da düşeceği bir 

gerçektir. Hayvan ıslahı ile getirilen değişiklikler deri¬ 

cileri önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, deri işleme 
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sanayii mensuplarının hayvan ırklarıyla ilgilenmeleri ken¬ 

di çıkarları bakımından önemli görülmektedir. 

Tablo l.a ve l.b incelendiğinde, yıldan yıla 

koyun ırkları arasında önemli farklılıklar ortaya çıktığı 

görülür. 

Sığır ırkları arasındaki artışlar genellikle verimli 

ırklar' yönünde olduğundan, dericilik bakımından sağlıklı bir 

gelişmedir. Besili ve ağır ırklardan elde edilen derilerin 

kösele ve yarma suretiyle vidala, antilop, yarma süet gibi 

ürünlerin elde edilmesi maliyetin düşmesini ve mamul deri 

üretiminin artmasını sağlamaktadır. Giderek azalan yerli 

kara ve yerli melezlerin dericilik sektörüne negatif yönde 

bir etkisi olmamaktadır. Düşük verimli yerli ırkların aleyhine 

çoğalan yüksek verimli ırklar fazla artmasa bile, alan bakı¬ 

mından önemli artışlar sağlamaktadır. Bugünkü kültür ırk¬ 

larındaki artışın biraz daha hızlandırılmasıyla 1990 yı¬ 

landa yerli ırkların önemli bir kısmı ortadan kalkmış ola¬ 

caktır. Bu durum Tablo 21 de açıkça görülmektedir. 

Koyun ırklarında ince yapağılı ırkların artışı ol¬ 

dukça hızlı görülmekte ve yabani ırklardan kök alan yerli 

koyunların sayısı azalmaktadır. İnce yapağılı ırkların 

derileri, dericilik yönünden sakıncalıdır. Çünkü, kaliteli 

giysilik deri vermezler. Bu durum, ırkın özelliğinden ileri 

gelmektedir. Elyaf arasındaki çözülebilir proteinin çok 
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olması ve elyaf sayısının az olması kaliteli, tutumlu deri 

elde edilmesine engel olmaktadır. Bu nedenlerle halen ya¬ 

pılmakta olan melezleme çalışmalarında ırkların verimleri 

incelenirken dericiliğin de mutlaka gözönünde bulundurul¬ 

ması gerekir. 

Kesilen hayvan sayıları, ham deri üretimi, işlenmiş 

deri üretimi, saraciye, kundura, konfeksiyon ve diğer alanda 

tüketilen işlenmiş deri miktarları arasında sağlam ilişki¬ 

ler vardır. Bu ilişki hayvan varlığı ile de sınırlıdır. 

Resmi kayıtlardan yapılan karşılaştırmalarda büyük çeliş¬ 

kiler olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Deri kalitesi üzerinde elde edildiği hayvanın yaşı, b 

cinsiyeti, ırkı ve yaşamında geçirdiği hastalıkların etkisi 

çok büyüktür. Bu nedenle, sürü kompozisyonları ve hayvan 

varlığımızın ırklara göre dağılımı tablolar halinde (Tablo 2 

Tablo 3) deri kalitesini etkileyen hastalıklar ise ayrı 

bir bölüm halinde verilmiştir. 

2. Sürü Kompozisyonları 

Aynı türden olan hayvan topluluklarında bulunan 

bireylerin yaş, cinsiyet gibi ortak özelliklerine bağlı ola¬ 

rak meydana getirdikleri gruplar sürü kompozisyonu olarak 

tanımlanır. Sürü kompozisyonunu meydana getiren bu gruplar 

yıl içerisinde sürekli değişim gösterirler. Mesela sürüye 
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eklenen yavrular ya diğer grupların yerine eklenirler, 

ya da belli bir süre sonra sürüden çıkarılırlar. Böylece 

sürü her yıl sayı bakımından belirli bir büyüme ile sabit 

kalır. 

Sığır, koyun ve keçi sürülerinin kompozisyonu 

Tablo 2'de verilmiştir. Bu tablodaki reforme grubu hay¬ 

vanlar kasaplık olarak kullanılır. Kasaplık hayvanlardan t 
et, deri, bağırsak ve benzeri hayvansal ürünler elde edil¬ 

mektedir. Başta canlı hayvan ihracatı olmak üzere çeşitli 

yollardan yurt dışına çıkan hayvanlar da bu gruba dahildir. 

Ham deri üretimi tamamı ile kasaplık güce bağlı değildir. 

Ölen hayvanların derileri de sanayide kullanılmaktadır. 



I'AB LU 1 

TABLO 1.a. HAYVAN VARLIĞI VE KOMPOZİSYONU 

Yıllar Sığır Mında Koyun K.Keçi T.Keçi At Eşek Katır Deve Dcnıuz TOPLAM 

1960 12.435.000 1.140.000 34.463.200 18.636.700 5.995.500 1.312.300 1.891.800 170.000 65.390 10.086 76.120.176 

19u2 12.662.000 1.159.900 31.614.000 16.420.000 5.655.JOü 1.238.500 1.800.400 207.800 52.680 8.864 70.893.144 

1967 14.165.000 1.248.000 35.878.000 15.200.000 5.459.000 1.183.000 1.965.000 259.000 43.000 13.600 75.413.600 

IL?2 13.045.000 1.039.000 38.806.000 14.820.000 3.643.000 962.000 1.701.000 312.000 25.000 12.000 74.365.000 

1977 14.540.000 1.012.000 42.708.000 14.752.000 3.524.000 543.000 1.407.C00 311.000 15.000 14.000 79.126.000 

İ97b 14.941.000 . 1.023.000 43.942.000 14.805.000 3.642.000 812.000 1.371.000 299.000 13.000 10.G00 80.858.000 

1979 15.567.000 1.040.000 46.026.000 15.109.000 3.666 .000 807.000 1.331.000 315.000 12.000 13.000 83.88u.000 

lyöü 15.894.137 1.031.028 48.630.000 15.385.000 3.658.000 794.000 1.345.000 305.000 12.000 13.000 87.067.165 

19 öl 15.981.000 1.002.000 49.598.000 İd.070.00ü 3.8S6.ÜÜÜ 72.000 1.270.000 299.000 12.000 11.000 87.676.000 

TABLO l.b. 1960/1981 YILLARI ARASI Index* 

1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1961 101.82 101.74 091.73 088.11 094.32 094.37 096.08 122.09 080.56 087.88 093.14 

1967 113.91 109.47 104.11 081.55 091.05 090.14 104.86 152.17 056.76 134.84 099.07 

1972 104.90 091.14 112.60 079.52 060.76 0730 090.77 183.31 038.23 118.98 097.69 

1977 116.92 088.77 123.92 079.15 058.78 064.23 025.08 182.72 022.94 138.81 103.95 

1978 120.15 089.73 127.50 079.44 060.75 061.87 073.16 175.67 019.88 099.15 106.22 

1979 125.18 091.22 133.55 081.07 061.15 061.49 071.03 185.07 018.35 128.89 110.20 

1980 127.82 094.44 ’ 141.11 082.55 061.01 060.50 071.77 179.20 018.35 128.89 114.38 

1981 128.52 087.89 143.92 080.86 064.31 058.83 607.13 175.68 018.35 109.06 115.44 

*1960 Yılı Hayvan Varlığı 100 Kabul Edilmiştir. 

KAYNAK: D.I.E. Yayını No: 1010 (Ekim 1982). 



TABLO 2- Sürü Kompozisyonları 

Sığır % Koyun % Keçi % 

Dişi dana 16.00 Koç 2 . 90 Teke 4.0 

Dişi deve 6. 71 Koyun 64 .07 Keçi 65 .0 

İnek 44.93 E.Toklu 10. 67 Erkek çepiç 11.0 

Erkek dana 12. 03 Dişi toklu 19.41 Dişi çepiç 20.0 

Tosun 5.87 Besi 2.90 Erkek oğlak 29.0 

Boğa 0.68 Dişi kuzu 28.92 Dişi oğlak 29.5 

Öküz 13. 78 Erkek kuzu 28.43 Ölen 5.0 

Doğan 35.49 Ölüm 9 .70 Ölüm 5.0 

Reforme 18.62 Damızlık sa. 5 .33 Reforme 28 .12 

Damızlık ilave 5. 80 Yıllık artış 2.91 Yıllık artış 2.91 

Yıllık artış 5.25 

KAYNAK: Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları, B. Gerger 
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3. Hayvan Varlığının Irklara Göre Dağılımı 

Küçükbaş hayvanların ırklara göre dağılımı 

Tablo 31 de gösterilmiştir. Koyunlarda en yüksek artış 

yıllık 7.87 ortalama ile Akkaraman ırkında olmakta, bunu 

5.88 ile Merinos ırkı takip etmektedir. Merinoz ırkının 

derileri dericilik açısından düşük kalite göstermektedir. 

Histolojik yapısı nedeniyle iyi napa (Zig) vermeyen bu 

koyunun üretimi her yıl önemli ölçüde artmaktadır. Günü- ^ 
müzde merinos ırkı koyunların diğer ırklara oranla daha 

fazla artması deri sektörünü önemli ölçüde etkilememektedir. 

Ancak, gelecekteki artışların ne getireceğinin iyi tespit 

edilmesinde fayda vardır. 

Ülkemizde mevcut koyun ırklarından Karagül ırkı 

koyunlarda sürekli bir azalma vardır. Tokat ve çevresin¬ 

deki Karagül ve benzeri koyunların ıslahında kullanılan 

birinci sınıf örnek sürüde artış olmamaktadır. Astragan 

üretiminde, kesim yapan halkın acıma duygusu olumsuz etki 

yapmaktadır. Ayrıca doğumdan hemen sonra kesilen kuzunun 

deri fiyatı (2000-3000 TL) ile 5-6 aylık besi sonu kuzunun deri 

fiyatı (7000-8000 TL) arasındaki fark astragan üretimini 

engelleyici yönde etki etmektedir. Arstragan üretimi üretici 

açısından önemini kaybedince, karagül yetiştiriciliği geri¬ 

lemekte, yerini yapağısı değerli diğer ırklara bırakmaktadır. 
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İvesi, sakız, İmroz, karagül ırkı koyunlarda sayıca 

bir azalma, kıvırcık ırkı koyunlarda ise çok az bir artış 

vardır. Kıvırcık ırkı koyunlardan elde edilen deriler deri 

sanayiinde öncelikle kullanılmaktadır. Son yıllarda birim 

başına verim artışının sağlanması amacıyla yaygınlaştırı¬ 

lan uygulamalar içerisinde kıvırcık koyunların artışında 

önemli gelişmeler sağlanmamıştır. Daha çok merinoslaştırma 

yönünde çalışmalara hız verildiği görülmektedir. Deri 

kalitesi dikkate alınmadan yapılan merinoslaştırma çalış¬ 

maları sonunda kullanılırlığı çok yönlü olan, kaliteli 

deri üretiminin kaynağı hayvan ırklarımızın varlığında 

büyük bir azalma olacağı dikkatlerden kaçmaktadır. Bu 

gelişmenin kontrol altına alınmaması halinde, deri sana¬ 

yiinde kullanılan geniş alanlı ve kaliteli deri sayısında 

düşüş, buna paralel olarak bu sektörün günümüzde ulaştığı 

ihraçattaki gücünü artırma yerini koruyamaması doğal bir 

sonuç olacaktır. 

Sığır varlığımızın ırklara göre dağılımı Tablo 4'de 

verilmiştir. Geçen plan dönemlerinde en fazla artış safkan 

alaca (Holstein) sığır ırklarında görülmüştür. Bu ırk, ^ 
ırklarımızın yaklaşık iki katı deri alanına sahiptir. 

Vidala üretiminde önemli bir yeri vardır. İkinci derecede 

artış görülen esmer ırkı sığırların derileri ise kösele 

üretiminin ana kaynağını oluşturmaktadır. Jersey ırkı 
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X 

sığırlarda önemli bir artış yoktur. Doğu Anadolu Kırmızısı 

ile Güney Anadolu Kırmızısı mevsime bağlı bölgesel olarak 

izlenen yem sorunlarına göre iniş ve çıkışlar göstermekte¬ 

dir. Kıtlık görülen yıllarda kesim daha fazla olmaktadır. 

Ancak her iki ırkta da geçmiş dönemlerde az da olsa bir 

artış izlenmiştir. Boz ırkta sürekli bir azalma vardır. 

Bu azalma Montafon melezlemesinde bu ırktan yararlanıldığı 

için olmaktadır. Bu yolla elde edilen Montafonların deri¬ 

leri (ağır olanlar) kösele yapımında kullanılarak ülke 

açığının kapatılması düşünülebilir. 

4. Deri Üretim Merkezleri 

Et ve Balık Kurumu Et Kombinalarının günlük kesim 

kapasiteleri (Tablo 5)de ve 1982 yılındaki mezbaha sayı, 

tip ve kapasiteleri(Tablo 6)da ayrı ayrı tablolarda veril¬ 

miştir. Kapasitenin 300 iş günü hesabıyla E.B.K. kombina¬ 

larında 12.240.000 küçükbaş, 1.650.000 büyükbaş, diğer 

mezbahalarda ise 32.229.000 küçükbaş, 6.537.000 büyükbaş 

hayvan kesimine imkan sağladığı görülmektedir. Ancak, bu 

kapasitenin yerleşim özellikleri gözönünde tutularak tam 

olarak işletilmesi oldukça güçtür. Kasaplık güçten sağlanan 

deri üretimi (Tablo 7) de gösterilmiştir. Ölü hayvanlardan 

sağlanan deri üretimi ölüm oranı %7.57 olarak kabul edildiğinde, 
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Sığır Koyun 
Yıl (adet) (adet) 

1977 896.500 2.536.085 

1978 920.495 2.609.225 

1979 952.435 2.735.955 

1980 989.156 2.899.450 

1981 988.500 2.948.852 

yukarıda belirtilen koyun derilerinin tesbit edilebileceği 

ve bu rakamların %80 inin kullanıldığının varsayılabileceği 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan 

görüşmelerden anlaşılmaktadır. 



TABLO 3 

Mor 

Vıllar Merinos Akkaraman Karaman Dağlıç Kıvırcık 

I960 689.264 14.819.176 6.375.692 6.058.630 2. 757.036- 1.2 30. 3 36 
196 2 6 32.2 88 13.594.020 5.848.590 5.557.741 

i İA> İV 
2.529:120 1.128.619 

1967 681.682 15.420.364 5.955.748 6^748.651 3.311.539 1.582.219 

19 72 925.740 16 . 419 .974 6.680.612 6.532.251 3.235.209 1.346.253 

1977 1.446.638 18.797.227 8.850.599 6.883.300 2.987.618 1.580.773 

1978 1. 169 .193 20.289.779 8.932.007 6.991.231 2.928.463 1.285.487 

1979 1.311.579 21.069.480 9.818.816 ' 6.598.185 3.020.236 1.559.146 
1980 1.376.610 20.717.767 10.333.506 7.586.569 3.243.235 1.562.624 

1981 1.500. 416 2 3. 336 . 451 lû.447.505 7.176.100 3.247.735 1.689.368 

Yılık 
Artrg 
Orta 

5.88 . 7.87 3.19 0.92 0.88 ı. et 

TABLO 3.b I KÜÇÜKBAŞLARDA IRKLARA GÜRE 1572 / 1981 YILLARI ARASI lE-DtN * 

19 72' 100 100 10i) 100 100 İ0t> 
1977 156.26 144.76 113. le 105. 37 092.35 117.s.: 

1978 126.27 123.57 1.14.42 1C 7.03 690.Sİ Û1S 4« 

19 79 141.67 128. 32 123.3* ıoı.no t ıs 
13 80 148.70 126.18 1 36 H 116.14 JC» .25 ı ıt.o ı 
! <<81 IC^.08 142.ja ÎZ1 S3 109. looti ua.n 

X12 Yılı Koyun var Lığı îvj ka...:. edilir. .iç,r ıı . 
KayT.ak D. I.E. Yayın no: 1010 ([Jr.tM V9 82) 

Karayaka 

A 

V 
k 

»< v> 
k V 

Ives i Sakız İmroz Karagül Karışık Top1am T. Keçi K. Keçi 

620.337 10 . 33b 55.141 75 . 819 1.771.413 34. 46 3. 200 5.995.300 1 6. 6 36 . 00C ' 

569.052 9.484 50.582 - 69.550 1.618.954 31.614.000 5 .550.000 16.420.00C 

4 48.475 7.175 25.114 118.397 1.578.636 35.878.000 5.459.000 15.200.000 

60b.442 5.844 66.702 87.346 • 2.699.627 38.80o.000 3.643.000 14.820.000 

94 3. 429 10.130 81. 705 104.379 1.022.202 42.708.000 3.524.000 14.752.000 

706.491 11.455 76.483 76.267 1.475.144 43.942.000 3.642.000 14.805.000 

1.141.266 13.599 33.962 74.480 1.385.231 46.026.000 3.666.000 15.109.000 

1.344.485 18.982 74.251 72.315 2.299.638 46.630.000 3.658.000 15.365.000 

906.899 18. 4b 4 71.446 62.315 1.138.801 49.598.000 3.856.000 15.070.000 

i. n 3.93 1.47 *0. 89 -1. 76 2.19 -İ.76 -0.95 

İ0Û 100 ' .100 100 " 100 100 100 100 

174,14 122.49 119.47- 051.4: 1L0.05 091..73 099.54 

197.50 114.54 87.28 077.02 113.24 09 9.9 7 ri9 >o 

153. I U. 4 7 050.82 85.22: 060.91 ut&i lOO.f3 101. »5 

70 32->.24 111.12 82. 82 w ‘' 5 . 9*1’ 125 32 İ00.4İ 103.ÖJ 

149 *0 118 .2b 
LG 7.05 71. Jfc J 6 4.66 [27 81 A&Ç. o j lOl.ts 



TABLO 4: IKKLAK ÜZERİNDE SIĞIR VARLIĞI 

Yıllar 

Sk 

Esmer 

Sk 

Alaca 

Sk 

Jersay 

Sk 

Toplam 

Yk 

Esmer 

Yk 

Alaca 

Yk 

Jersay 

Yk 

Toplam 

19 72 52.570 23.438 40.067 116.075 800.940 165.569 158.114 1.124.623 

1977 120.635 71.406 14.502 206.583 1.098.197 372.544 297.835 1.768.586 

19 78 148.071 103.698 18.635 270.404 1.200.309 393.544 350.807 1.944.660 

\3İ3 181.610 142.883 22.176 346.669 1.389.282 466.833 379.678 2.215.798 

i 19 80 216.113 157.844 25.630 401.587 1.538.5 73 532.937 386.579 2.458.08° 

1961 '■234.253 191.249 33.357 4^8.832 1.135.240 616.243 450.107 2.680.2?4 

Verimi i 

Irklar top. 

1.240.698 

1.976.179 

2.215.064 

2.562.467 

2.889.670 

3139.i?6 

Yerli 

Kara D.A.K. D.A.K. BOZ Karışık 

4 . 356 . 215 

5.065.185 

5.197.863 

3.886.042 

4.607.491 

5.295.435 

2.090.214 

2.560.928 

2.424.955 

2.846.176 

2.636.605 

2.595.896 

842.207 

503.189 

883.988 

619.519 

636.533 

656.498 

1.015.437 

964.722 

610.329 

961.204 

839.430 

843.410 

3.500.189 

3.475.801 

3.608.801 

4.735.592 

4.092.265 

3.450.699 

Yerli 

Toplam 

11.804.262 

12.564.821 

12 . 725.936 

13.004.533 

13.034.324 

12.841.874 

Sxyxr 

Toplamı 

13.045.000 

14.540.000 

14.941.000 

15.367.000 

15.894.000 

15.981.000 

Kaynak : D.I.E. yayxn no; lolo <Ekrm 52] 
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TABLO 6. 1982 Yılında MEVCUT (İl, İlçe, Bucak) Kasaplık 

Hayvan Mezbaha Tipleri ve Kapasiteleri 

Mezbaha Tipi Sayısı 

Kapa 

Küçükbaş 

(Adet/Gün) 

site 

Büyükbaş 

(Adet/Gün) 

1. Tip 219 16.170 4.200 

2. Tip 92 9.643 2.761 

3. Tip 89 14.792 4.215 

Büyük şehir tipi 6 16.435 1.440 

Kesim yeri 363 9.640 3. 674 

Toplam 66.630 16 .290 

Kombina 20 40.800 5.500 

Toplam 789 107.430 21.790 

TABLO 7. Kasaplık Güçten Sağlanan Deri Üretimi ^ 

Yıllar Sığır Koyun Kıl keçi 
Tiftik 

keçi 
Manda Deve 

1977 2.707.348 16.583.516 5.251.712 990.948 172.748 1.200 

1978 2.782.014 17.062.678 5.270.580 1.024.130 174.626 1.040 

1979 2.998.575 17.871.895 5.378.804 1.030.879 177.528 960 

1980 2.959.488 18.883.029 5.477.060 1.028.629 175.992 960 

1981 2.975.662 19.258.903 5.364.920 1.084.307 171.041 960 

KAYNAK: Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları. 
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5. Ham Deri Üretimini Etkileyen Faktörler (1) 

Hayvansal ürünler içinde bir yan ürün olan deri¬ 

nin üretimi, esas ürün olan ete bağlı olarak gerçekleşmek¬ 

tedir. Et üretimini ise genel olarak ekonomik, politik ve 

tabiat faktörleri etkilemektedir. 

a) Ekonomik Faktörler 

Gelir, fiyat,nüfus vb. gibi faktörler bir ülkede 

hayvan ürünlerine olan talebi etkileyen faktörlerdir. Bu 

ürünlere olan talepteki artışın hayvan varlığını artırması 

beklenebilir. Bununla beraber hayvan varlığındaki artış 

her zaman deri üretiminin artmasına olanak vermeyebilir. 

Deri üretiminin artması kesilen hayvan sayısına bağlıdır. 
V 

Ete olan talebin artması deri üretimini artıracağı doğal¬ 

dır. Diğer taraftan süte olan talepteki artışın ise uzun 

devrede hayvan üretiminin biçiminin değişmemesine ve dola¬ 

yısıyla deri üretiminin olumsuz yönde etkilenmesine neden 

olacaktır. 

Ete olan talebin bir cinsten diğerine dönüşmesi üre¬ 

tilen derilerin kompozisyonunun değişmesine yol açabilir. 

Örneğin sığır etine olan talebin koyun etinin aleyhine 

artması, sığır üretiminin artmasına olanak verirken, baş¬ 

langıçta koyun kesimlerinin artmasına ve daha sonra da 

azalmasına sebep olacaktır. 

^"^Çağlar, Metin. Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Ham Deri, 
Deri İşleme ve Konfeksiyon. Türkiye Sinai Kalkınma 
Bankası A.Ş., Aralık 1975, No: 3. 



b) Politik Faktörler 

Hükümetler tarafından yürütülen fiyat destekleme 

politikaları, dış ticaret politikaları hayvancılığın ge¬ 

lişmesine ve dolayısıyla deri üretiminin artmasına olanak 

vermektedir, örneğin 1974 Mayıs ayında canlı hayvan alım- 

larında uygulanmaya başlayan taban fiyat politikasının 

olumlu neticeler doğurması beklenmektedir. Bu arada libe¬ 

rasyon listesinde olan canlı hayvan ihracatının ise deri¬ 

cilik bakımından bir kayıp olduğu söylenebilir. Ayrıca 

ormanları korumak amacıyla alınan tedbirler kıl keçisi 

sayısında ve dolayısıyla üretilen deri miktarının azal¬ 

masına yol açmaktadır. 

c) Tabii Faktörler 

Tarım ürünleri içinde daha az oranlarda etkilen¬ 

mesine karşın, hayvancılık da tabiat koşullarından etki¬ 

lenmektedir. Kuraklık yıllarında, örneğin 1974 yılında 

ülkemizde olduğu gibi, üreticiler hayvanlarını satmak 

zorunda kalmış ve dolayısıyla kesimler ve deri üretimi 

geçici olarak o devre için artmıştır. Son yıllarda üretime 

başlayan yem fabrikalarının hayvancılığın tabiat koşul¬ 

larından daha az etkilenmesine olanak vermesi beklenmektedir. 

Bu faktörlerin hayvan üretimine olan etkilerini in¬ 

celemek bu araştırmanın kapsamı dışında kaldığı için, aşağıda 

sadece deri üretimimizi ilgilendiren konular üzerinde duru¬ 

lacaktır . 
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6. Ham Deri üretiminde Karşılaşılan Sorunlar (1) 

Nicelik bakımından büyük bir ham deri potansiyele 

sahip olmamıza karşın derilerin nitelik bakımından yetersiz 

oluşu bugüne kadar büyük kayıplara yol açmıştır. Son yıllar¬ 

da alınan etkin tedbirlere rağmen bugün de belirli bir 

ölçüde devam eden bu sorunlar 3 ana grupta toplanabilir: 

hayvanın yaşama sürecinde karşılaşılan sorunlar, hayvanın 

kesimi sırasında oluşan sorunlar ve derilerin pazarlaması 

sırasında ortaya çıkan sorunlar. 

a) Hayvanın Yaşama Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar 

Beslenme: 

  K 
Hayvanın beslenmesi derinin kalitesini etkileyen 

faktörlerden biridir. Genellikle kötü koşullarda beslenen 

hayvanın derisi de kötü olmaktadır. Yapılan çalışmalar 

ağıl hayvancılığıyla beslenen hayvanların derilerinin 

daha iyi kalitede olduğunu ortaya koymaktadır. 

Hastalıklarla mücadele: 

Kötü beslenmenin doğurduğu hastalıklar yanında diğer 

nedenlerle oluşan hastalıklar derinin kalitesini büyük 

oranlarda etkilemektedir. Ülkemizde görülen ve yaygın olan 

hastalıklar hakkında geniş bilgi DPT'nin Deri ve Deriden 

Mamul Eşya Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nda verilmektedir. 

Çağlar, Metin. Deri ve Deri Mamulleri Sanayii. Ham Deri, 
Deri İşleme ve Konfeksiyon. Türkiye Sinai Kalkınma Bankası 
A.Ş. Aralık 1975, No: 3. 
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Bu raporda gösterildiği gibi 1971 yılında hastalıklar dola¬ 

yısıyla ham derilerde meydana gelen değer kaybı 108 milyon 

TL'sına ulaşmıştır. 

Bakım: 

Hayvanların bakıldığı yerlerdeki gübre ve çamurlar 

derinin kalitesini olumsuz şekilde etkilemektedir. Ayrıca 

hayvanların otladığı sahalardaki dikenli otlar deride de¬ 

liklerin açılmasına yol açmaktadır. Bu arada, hayvanın 

temizlenmesi sırasında kullanılan taraklar (kaşağı) deri¬ 

leri zedelemekte ve bilhassa büyükbaş hayvan derilerinde 

büyük kayıplar doğurmaktadır. Hayvanların tanınması için 

yapılan çeşitli damgalama yöntemleri (sıcak damga, kimyasal v, 

maddelerle yapılan damgalar) derilerin değerini büyük ölçü¬ 

de düşürmektedir. Son yıllarda damgalama konusunda Tarım 

Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerin olumlu neticeler 

vermeye başladığı ileri sürülmektedir. 

b) Hayvan Kesimi Sırasında Meydana Gelen Sorunlar 

Kesim Yerlerinin Düzensizliği: 

Mezbahalarda yapılan kesimler sırasında kan ve diğer 

pisliklerin deriye bulaşması ve deri üzerinde kuruması 

derinin kalitesini bozmaktadır. Diğer taraftan kırsal yöre¬ 

lerde kesimler genellikle toprak üzerinde yapılmakta ve 

deri kesim sırasında zedelenmekte ve değerinden kaybetmek¬ 

tedir . 
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Hatalı yüzme: 

Yüzme işlemlerini yapan kişilerin eğitilmemiş ol¬ 

maları ve yüzme hatalarını azaltan araçlarla donatılmamaları 

nedeniyle mezbahalarda yapılan kesimlerde derilerin %30'unun, 

kırsal yörelerdeki kesimlerdeki derilerin ise daha büyük bir 

yüzdesinin zedelendiği ileri sürülmektedir. 1971 yılında 

kesim hataları dolayısıyla ortaya çıkan zarar 175 milyon TL 

olarak tahmin edilmiştir. 

c) Pazarlama Sırasında Ortaya Çıkan Sorunlar 

Konservasyon; 

Derinin muhafazası için yapılan işlemlere konser¬ 

vasyon denilmektedir. Bu işlemler TS 157-177 No.lu mecburi 

standartlarla belirlenmişlerdir. Konservasyon salamura, 

tuzlu kuru, hava kurusu olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. 

Salamura (tuzlu yaş): 

Taze derilerin üzerinde kalan et ve yağlar almırak 

(kavaleto işlemi) temizlendikten sonra tuz ve bazı kimyasal 

maddeler sürülerek güneş ışığı olmayan bir yerde saklanırlar. 

Büyükbaş deriler en az 20 gün, küçükbaş deriler ise bir 

hafta bu şekilde bekletilmektedir. 

Tuzlu kuru: 

Tuzlu yaş derilerin gölgeli, açık havada kurutul¬ 

ması ile elde edilmektedir. 
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Hava kuru: Derilerin üzerinde kalan yağ ve etler 

alındıktan sonra gölgelik yerde ve normal hava cereyanında 

kurutulmasıyla elde olunan derilerdir. 

Ham derinin yapısı gereği kesimden sonra bakterilerin 

etkisiyle çürümeye başlamaktadır. Bu nedenle en geç 24 saat 

içinde "konserve" edilmeleri gerekmektedir. Konservasyon 

işlemi hayvanın kesildiği kombina ve mezbahalarda veya deriyi 

yaş olarak satın alan deri toplayıcılarınca yapılmaktadır. 

Yeterli eğitimden yoksun üreticiler-özellikle kırsal yöredeki 

üreticiler-derinin temizlenmesi işlemini tam yapamadıkları 

gibi, kullandıkları tuzun özelliklerine ve miktarına tam 

olarak uymadıkları için deride "tuz lekeleri" olarak tanım¬ 

lanan lekelerin olmasına yol açmaktadırlar. Diğer taraftan / 

güneş ışınlarından koruyamadıkları derilerde "gün lekeleri" 

meydana gelmektedir. 1971 yılında konservasyon hataları 

dolayısıyla meydana gelen zararın 30 milyon TL civarında 

olduğu tahmin edilmiştir. 

Salamura edilmiş derilerin depo edildikleri yerlerde 

ısının 5-15°C arası, nem oranının da %75'i geçmemesi ve 
depo zeminlerinin suyu akıtacak şekilde meyilli olması ge¬ 

reklidir. Kuru derilerin ise sıcaklığı 25°C'yi geçmeyen ve 
nem oranı %10-20 arasında olan depolarda saklanması gerek¬ 

lidir. Ayrıca depoların fare ve parazitlerden arınması için 
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gerekli koşullara sahip olması lazımdır. Büyük şehirler 

hariç bu özelliklerde ve yeterli sayıda depo olmaması 

derilerin bozulmasına yol açmaktadır. 

Ulaştırma: 

Bir yerden diğerine toplu olarak nakledilen deri¬ 

lerin hastalıklı olanlarının ayrılması gerekmektedir. Nak¬ 

ledilen derilerde sağlık raporu aranmaktadır. Buna trenlerde 

uyulduğu halde, kamyonlarda kontrol güçlüğü dolayısıyla 

uyulmamaktadır. Diğer taraftan derilerin istifinin iyi 

yapılması, güneş ve yağmurdan korunacak şekilde tedbirlerin 

alınması gerektiği halde, kırsal yörelerden kentlere taşınan 

derilerde bu konulara gereken önemin verilmediği dolayısıyla 

derilerin bozuldukları ileri sürülmektedir. 

Yukarıda üç grupta toplanan sorunların sebep olduğu 

kayıpların sayısal yapısını saptamak çok güçtür. Bununla 

beraber çeşitli kuruluşlarda çalışan ilgili kişilerin görüş¬ 

lerine göre ülkemizde üretilen derilerin ancak %35'i bu sorun¬ 

lardan arınmış derilerdir. 
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IV. HAM DERÎ YE BUNDAN ELDE EDlLEN ÜRÜNLERİN 

KALİTESİNE TESİR EDEN HASTALIKLAR (1) 

Türkiye coğrafi durumu ve iklim koşulları bakı¬ 

mından çeşitli hastalık etkenlerinin gelişmesi için uygun 

bir ortamdır. Çeşitli ülkelerde bulunan her hastalığa 

Türkiye'de hayvanlarda rastlanmaktadır. Bu hastalıklardan 

çoğu hayvanların telefatına sebep oldukları gibi et, süt, 

yapağı, deri ve kürk üzerine etki ederler; onların kali¬ 

tesini bozar ve verimini düşürürler. 

Hayvanlarda deriye zarar veren ve onun kalitesini 

düşüren hastalıklar 3 grupta toplanabilir. 

Bunlar önem sırasına göre: 

I - Paraziter hastalıklar 

II - Virus, bakteri ve mantar hastalıkları 

III- Diğer sebeplere bağlı hastalıklar. 

I- Paraziter Hastalıklar 

Türkiye'de hayvanlarda paraziter hastalıklar çok 

yaygındır. Türkiye'de mevcut olduğu saptanan 772 tür paza- 

zitten, her hayvanda bir veya birkaç tanesine birlikte 

rastlamak mümkündür. Bu parazitler hayvanları hasta eder, 

onların sağlığını bozar, ya dolaylı olarak veya doğrudan 

doğruya deriye zarar verirler. Doğrudan doğruya deriye 

(1)IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ö.İ.K. Raporu. 
D.P.T. Yayın No: 1487, cilt: 2. 
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zarar vermeleri bakımından özellikle ekto parazitler ve 

bunların meydana getirdikleri hastalıklar önem taşırlar. 

1) Hypodermosis (Nokra): 

Deriye zarar veren en önemli hastalıktır. 

Hypoderma bovis. H. linotum ve Przhevalshvana silenus adı 

verilen parazitler tarafından meydana getirilir. İlk iki 

tür sığırlarda ve sonuncusu ise keçi ve koyunlarda bu 

hastalığın etkenidirler. At, katır, eşek ve manda gibi hay¬ 

vanlarda bu hastalık genellikle görülmez. Yukarıda isim¬ 

leri zikredilen sinekler sığır, keçi ve koyunların kılla¬ 

rına yumurtlarlar, bu yumurtalardan çıkan larvalar hayvanın 

vücuduna girer ve Pypodermosis'e sebep olurlar. 9 aylık bir 

süreyi hayvan vücudunda sırt derisi altında geçiren bu 

larvalar olgunlaştıktan sonra deride dairevi büyük delikler 

açarak toprağa düşerler. Delikler bilhassa derinin en yüksek 

ticari kıymeti haiz olan sırt kısmında meydana gleri. Derinin 

derma tabakasında meydana gelen delikler kapanmaz, ancak 

bağ doku ile örtülürler. Fakat deri tabakalanırken bağ doku 

eriyip kaybolacağı için delikler yeniden açığa çıkarlar. 

Bu bakımdan bu tip deriler kalitesiz derilerdir. Yapılan 

çalışmalar Hypodermosis1li sığır, keçi ve koyunlarda derinin 

değerinden %50 oranında azaldığını, et ve süt verimlerinin 

%10 nisbetinde düştüğünü göstermiştir. Yine yapılan çalış¬ 

malardan Türkiye'de keçilerin %94, sığırların %70, koyun- 

ların %3 nisbetinde Hypodermosis1 e yakalandığı tesbit edil¬ 

miştir. Özellikle keçi ve sığırlarda enfekte her bir hayvanın 
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sırt derisi altında 1-300 arasında değişen Hypoderma lar¬ 

vaları bulunmuştur. Bunun anlamı bir hayvanın derisinde 

300 veya daha çok delik bulunabiliyor demektir. Bu bulgu¬ 

ların ışığı altında Hypodermosis'in sadece deride meydana 

getirdiği yıllık zararın takriben 2.539.646.616.- TL olduğu 

saptanmıştır. Et ve süt verimi üzerindeki zararlı etken¬ 

ler de gözönünde tutulduğunda yıllık kaybon 9.978.666.534 TL'na 

ulaştığı görülmüştür. Türkiye'de bu hastalıkla başaralı bir 

mücadele yapılamamaktadır. 

2) Acaridis (uyuz): 

Sarcoptidae familyasında bulunan çeşitli türler 

sığır, koyun, keçi, manda, deve, at, eşek, katır, taşvan ve 

diğer bazı kürk hayvanlarının derilerinde yaşarlar ve bu 

hayvanların derilerinde ekzema yapısında bir deri yangısına 

neden olurlar. Bunlardan Sarcoptes soyunda bulunanlar deriyi 

tahrip ederler. Psoroptes ve Chorioptes gibi soylarda bulu¬ 

nan türler her ne kadar derinin yüzeyinde yaşarlarsa da 

lenf, epitel hücreleri ve derideki kepeklerle beslenirler 

ve deride şiddetli kaşıntıya ve travmasal bozukluklara sebep 

olurlar. Böylece derinin üst tabakalarında önemli derecede 

tahribat yaparlar. Özellikle derinin tüylerinin dökülmesine 

ve kürkün bozulmasına yol açarlar. Demodicidae familyasına 

bağlı çeşitli türler başta köpek olmak üzere sığır, koyun, 

keçi ve tavşanların derilerinde ve kıl köklerinde yaşarlar. 
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Derinin her tarafına yayılan bu parazitler derinin ciddi 

şekilde yangılanmasına, kıllarının dökülmesine, dolayısıyla 

kalitesinin bozulmasına sebep olurlar. Uyuz etkenlerine 

Türkiye'nin her yerinde evcil hayvanlarda rastlanmaktadır. 

Özellikle koyunlarda çok yaygındır. Ancak hayvanlar ara¬ 

sında enfektasyon oranını gösteren bir çalışma yapılmamıştır. 

Bugün Türkiye'de hayvanlarda uyuz mücadelesi yapılmakla 

beraber, yeterli değildir. 

3) Phthirapteriasis: 

Hayvanların derisi üzerinde parazitlenen Anapluru 

ve Mallophaga alt takımına bağlı çeşitli türler tarafından 

meydana getirilen bir hastalıktır. Hemen hemen bütün hay¬ 

vanların derisi üzerinde rastlanan bu parazitler hortumları 

ile deriyi delip kan emmek veya çiğneyici ağızlarıyla lenf 

ve derideki epitel hücre döküntülerini yiyerek beslenirler. 

Böylece kaşıntıya, kıl dökülmesine ve travmatik veya ekze- 

matik deri lezyonlarına sebep olurlar ve derinin kalitesini 

bozarlar. Türkiye'de sığır, manda, koyun ve keçilerde tak¬ 

riben %85 nisbetinde bu parazitlere rastlanmaktadır. At, 

katır ve eşeklerde daha seyrek görülürler. Bugün Türkiye'de 

bu parazitlerle de sistemli bir mücadele yapılamamaktadır. 

4) Kene enfektasyonu; 

Ixodidae ve Argasidae familyalarına bağlı çeşitli 

türler Türkiye'de bulunmaktadır. Bunlar hemen hemen bütün 
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hayvanlara hücum edip onların derisine yapışır ve hortum¬ 

ları ile deriyi delerek kan emerler. Zayıflatıcı etkileri 

yanında hortumlarıyla açtıkları deliklerden giren mikroplar 

derinin yangısına, yer yer kalınlaşıp esnekliğini kaybet¬ 

mesine ve kalitesinin bozulmasına sebep olurlar. Keneler 

bütün Türkiye'de yaygındırlar. İlkbahar ve yaz aylarında 

hemen bütün hayvanların üzerinde ve %90 oranında mera 

kenelerine (ixodidae) ve kış aylarında özellikle koyunlar 

üzerinde %50 oranında ağıl kenelerine (Argasidae) rastlamak 

mümkündür. Türkiye'de bu parazitlerle de sistemli bir 

mücadele yapılamamaktadır. 

5) Siphonaptera enfestasvonları: 

Hemen hemen bütün hayvanlarda Siphonastera tür¬ 

lerine rastlanır. Bunlar hayvanların derisi üzerinde yaşıyan 

ve hortumları ile deriyi delerek kan emen geçici parazit¬ 

lerdir. Çeşitli türleri değişik hayvanlarda bulunur. Deride 

ekzematik bozukluklara sebep olabilirler. Meydana getirdik¬ 

leri kaşıntıdan dolayı travmatik bozukluklara da yol açarlar 

ve derinin kalitesini bozarlar. 

6) Diptera enfestasyonları: 

Diptera takımının Ceratopogonidae, Simalidae, 

Pyschodidae, Tabanidae, Anthomydiae familyalarına bağlı 

sokucu birçok sinek türleri çeşitli hayvanlara hücum ederek 

hortumlarıyla deriyi delerek onlardan kan emerler. Açtık¬ 

ları deliklerden mikropların girmesine ve derinin yangısına 
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neden olurlar. Hortumlarından akıttıkları toksin veya enzim

lere karşı, hayvanın gösterdiği allerjik reaksiyona bağlı 

olarak, derinin yüzeyinde bir takım kabarcıkların meydana 

gelmesine yol açabilirler. Bunlar derinin kalitesini bozar

lar. Bu kısımlar deri boyasını kabul etmezler. Sokucu sinek

ler, özellikle Tabanidae türleri, Türkiye'de çok yaygındır. 

Yine Diptere takımından Tachnidae familyasının 

Lucilia, Calliphora, Phormia, Chrysomyia, Callitroga, 

Cordylobia, Sarcophaga gibi soylarına bağlı çeşitli türler 

hayvanlarda deri myiasisini oluştururlar. Bu sineklerin 

larvaları hayvanların derisinde gelişirler. Gelişmeleri 

esnasında deride geniş yaralar meydana getirerek deriyi 

tahrip ederler. Kalitesinin bozulmasına neden olurlar. Bu 

sinekler Türkiye'de çok yaygındır. Bazı bölgelerde sığır, 

koyun ve keçilerde %40 oranında myiasis'e rastlanmaktadır. 

Diptera takımından Hippoboscidae familyasına bağlı 

bazı türlerinde özellikle at, sığır ve koyunlar üzerinde 

yaşadıklarını, deride ekzematik, travmatik bozukluklara ve 

kıl dökülmelerine sebep olduklarını ve derinin kalitesini 

bozduklarını kaydetmek gerekir. Bunlardan Byppobosca equina 

Türkiye'de atlarda, Melophagus ovinus koyunlarda çok yaygındır. 

Türkiye'de yaygın olan yukarıda belirtilen Diptere 

türleriyle herhangi bir mücadele yapılmamaktadır. Ancak 

Culicidae familyasının Anophel ve Culex soylarına bağlı 
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türlerle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Eradikasyon 

Genel Müdürlüğü bir süre sistemli bir mücadele yürütmüş 

ve oldukça başarı sağlanmıştır. 

7) Yaz yarası ve yaz kanamaları: 

At, merkep ve sığırlarda Parafilaria multipapilloza 

adlı bir parazitin yaptığı kanlı şişliklerin yazın açılıp 

kanaması olup deride derin tahribata yol açar. Ayrıca 

Drakunkulaziş'te at ve sığırda deri altında paraziter 

irritasyonlar sonu şişlik ve sertleşmeler şekillenir ki, 

elefantiyazise benzer bir hal alır. Atlarda yazın meydana 

gelen inatçı deri yaralarından biri de Habronemoz1 dur. 

Bu da deri kalitesini düşüren hastalıklardan biridir. 

Netice olarak, Türkiye iklim ve coğrafi yapısı iti¬ 

bariyle parazitlerin çoğalmasına uygun bir ülkedir. Bundan 

dolayı parazitler Türkiye'de çok yaygındır. Hayvan sağlığını 

ciddi şekilde tehdit etmekte, onların et, süt, yapağı veri¬ 

mini azaltmakta ve derinin kalitesini bozmaktadırlar, özel¬ 

likle ektoparazitler deri sanayine büyük çapta zarar ver¬ 

mektedirler. Genel olarak parazitlerin hayvancılık sektöründe 

yaptığı yıllık tahribatın para olarak karşılığı 1982 yılı 

itibariyle 19.306.827.042 TL, olarak saptanmıştır ki bu 

miktar yıllık bütçenin %1.08'ini teşkil etmektedir. O halde 

Türkiye'de paraziter hastalıklarla mücedeleye zaruret vardır. 
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Gerçi mücadele yapılmaktadır. Fakat etkin değildir. Zira 

Tarım Bakanlığına bağlı tek bir genel müdürlük paraziter 

hastalıklar dahil bütün hayvan hastalıklarıyla mücadele ile 

görevlendirilmiştir. Bir tek genel müdürlüğün bütün bu 

hastalıkların üstesinden gelip onları eradike etmesi mümkün 

değildir. İlk etapta bu kuruluşun genişletilip, yeniden 

organize edilmesi, finansman kaynaklarının yetki ve sorum¬ 

luluğunun artırılması gerekir. 

Örnek olarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

bünyesinde tek bir paraziter hastalıkla (sıtma) mücadele için 

bir genel müdürlük kurulmuştur (Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü). 

Bu Genel Müdürlük, Türkiye çapında teşkilatlandırılmış ve 

Türkiye'de sıtmanın üstesinden gelmiştir. 

II- Virus Bakteri ve MantarHastalıkları 

1) Akne: 

Kıl dipleri ve yağ bezlerinin irinli yangısı 

olup adi Stafilokok Streptokok ve Korine bakteri1lerden 

ileri gelir. Bazen bulaşıcı da olabilen bu hastalıkta deri 

sağlamlığını kaybeder. 

2) Tüberküloz: 

Seyrek de olsa sığırlarda görülebilir ve deride 

derenler şekillenir. Sağlık zabıtasınca imhası gerekir. 
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3) Ruam: 

At ye merkeplerde deride geniş yaraların şekillen¬ 

mesiyle karakteristik olur. Derenler lenf kanalları boyunca 

yayılır ve derinlere indiği için derinin kullanılma imkanı 

kalmadığı gibi esasında sağlık zabıtası kanununca da imhası 

gerekir. 

4) Şarbon: 

Deride etrafı kanlı ve kırmızı şişsinlikler ve 

yaralar yapan bu hastalıkta da deri kanun gereğince itlaf 

edilerek kullanılmaz. Ancak kaçak kesilen sığır, koyun ve 

keçilerde böyle bir hastalık bulundukça insana da geçeceği 

için çok tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. 

5) Löykoz: 

Sığırlarda löykozun generalize olması sonu deri 

kalınlaşır ya da iriliği değişen düğümler şekillendiği için 

kullanılma imkanı kalmaz. 

6) Çiçek: 

Geviş getiren sığır, koyun, keçi çiçeğine ek 

olarak at ve merkepte, kanatlılarda, kemiricilerde hatta 

kedi ve köpeklerde deride ilkin içinde suyu bulunabilen 

(vazikül) veya kuru (püstül) sonradan irinleşen bu üzerinin 

açılması ile derinlere kadar inen yaraların şekillendiği 

bu hastalıkta da deri tamamen harap olur ve kullanılamaz 

hale gelir ki esasında da hayvan sağlık zabıtası kanunu 
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uyarınca derinin imhası mecburidir. Ancak gizli kesimler¬ 

den elde edilen derilerin sıkı kontrolü gereklidir. 

7) Saçkıran: 

Trikofiton sınıfı mantarlardan ileri gelir. 

Hemen her ehli hayvan türünde görülür. Deri ve kıllar harap 

olduğu için kürkçülük bakımından da mühimdir. 

8) Kellik: 

Akorion türü mantarlar yaparlar, her hayvanda 

fakat en çok tavşanda meydana gelir. 

9) Aktinomikoz: 

Deri aktinomikozu sert düğümler ve açılmasıyla 

yaralar şeklinde özellikle sığırlarda görülür. 

10) Botriyomikoz: 

Evcil hayvanların büyük kısmında özellikle geviş 

getirenlerde deride derenler şekillenmesiyle kararterize olur. 

11) Lenfangitis enizootika: 

Ya da Kriptokokoz denir ki beyaz akıntılı irinli 

bir yangıdır. Vücudun her tarafında olur ve katırdan elde 

edilecek derilerin kullanılamaz hale gelmesine yol açar. 

12) Blastomikoz: 

Deride mantarlardan ileri gelen ve iri derenlerin 

şekillendiği bir hastalıktır. 
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III- Diğer Sebeplere Bağlı Hastalıklar 

1) Derinin yağlanması: 

Koyun, at, merkep, manda, sığır ve köpeklerde 

görülür. Ya zeytinyağı ile sıvanmış gibi ıslak ya da kuruca 

olur. En çok boyun, gövde, sırt, kuyruk ve kulak etraflarında 

şekillenir. Deri gevşek ve dayanıksız olur. 

2) Kurdeşen veya ürtiker: 

Deride sınırlı önemli şişkinlik alanlarına 

denir. Her hayvanda meydana gelir. Isırgan otu değmesi, 

haşerelerin ısırması, yakıcı maddeler, mide-barsak bozuk¬ 

lukları ve kabızlıklar, dişi hayvanlarda kızgınlık devresinde, 

vajen yangılarında çeşitli bakteri toksinleri ile, küflü 

mısır, pancar ve yeşil bakliyat sınıfı bitkilerle ev hayvan¬ 

larına fazla yumurta veya çikolata verilmesiyle, tüberkülin 

ve mallein gibi deri testleri ile ayrıca aşı ve serum tatbikatı 

deride kurdeşene neden olabilirler. Deri kalınlaşmış ve 

gevşemiş ve dayanıklılığını kaybetmiştir. 

3) Ekzema: 

Evcil hayvanların hepsinde görülebilir. Aniden 

şekillenip, derinin üst tabakasından başlayarak derin tabaka¬ 

lara kadar inen ve müzminleşerek deriye değişik renkte pırıl¬ 

tılar veren, sulu veya kuru olabilen bir deri hastalığıdır. 

Hem dış irkiltiler hem de iç nedenlerle veya gıda rejimiyle 

ilgili olabilir. Bu hastalıkta da deri kalınlaşmış, sertleşmiş 
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ve kolaylıkla kırılabilecek bir hale gelmiştir, derinin 

hemen her yerinde meydana gelebilir. 

4) Ekzantemler 

Alınan gıda ile iligili, A vitamini eksikliği 

sonu olabilirler, özellikle patates yosasıyla beslenen 

sığır, koyun ve domuzların ayaklarında çok rastlanır, üzüm 

posası yiyen sığır, koyun ve atta da meydana gelir. Ayak¬ 

tan başlayıp vücuda doğru yayılır. Melas, malt ve yağlı 

posalarında aynı bozukluklara yol açtığı bildirilmektedir. 

Kara buğday yiyen hayvanların yemden sonra güneşe çıkma¬ 

larıyla deride fotosensitizasyon sonu dökülme ve nekrozlar 

ile parçalanmalar meydana gelir. Benzeri bozukluklara İsveç 

yoncası, kuru yonca ve lüzern, ve bazı tirfil nevileri 

yiyen sığır, koyun, keçi, at ve diğer ot yiyenlerde de 

rastlanır. 

5) Deri kalınlaşmaları: 

a) Akantozis nigrikans: En çok köpeklerde olur ve 

deri epiteli esmerleşip normalin 8-10 misli kadar kalınlaşır. 

b) Pasidermiler: Atlarda görülen Sklerodermi ile 

elefantiyazis gibi özel hallerde deri epitel ve derma tabaka¬ 

larıyla beraber kalınlaşır. Sert ve kalınlaşmış olan bu 

deriler işlenmez hale gelirler. 
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c) İktiyozis: Danalarda doğuştan olan bu bozuklukta 

deri sert, kalınlaşmış olup, kabuk şeklinde çatlamalar 

qösterir. 

d) Psöriyazis: Maymunda sık diğerlerinde ender görü¬ 

len bu bozuklukta derinin epitel tabakası kalınlaşmış ve 

gevrekleşmiştir. 

e) Mikozis fungoides: Köpek ve domuzda derinin kılsız 

yerlerinde irice bezelye kadar kırmızı şişlikler halinde or¬ 

taya çıkan bozukluklar olur. 

f) Siğil ve papillomlar: Mercimekten insan kafası . 

iriliğine kadar varan saplı ya da sapsız epidel üremeleri 

olup kepeklenme ve sertleşmeyle tanınır ve bu alanların 

derisi elverişli olmaz. Danalarda, sığır ve mandalarda, 

köpek, kedi ve atlarda meydana gelirler. 
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V. DERt İŞLEME TEKNOLOJİSİ 

Hayvan derileri yüzüldükten sonra çeşitli kimyevi 

maddeler ile muamele edilmektedir. Çok çeşitli usullere gö¬ 

re yapılan bu ameliyelerin tümüne DEBAGAT denilmektedir. 

Debagatta kullanılan kimyevi maddeleri 5 gurupta toplayabi¬ 

liriz . ^ ^ 

a) Madeni Debagat Maddeleri: Bu guruba sodium ve po¬ 

tasyum bikromatm redüksüyonu ile elde edilen krom şerbetle¬ 

ri deri üzerine massedilir. Bunların dışında Aliminyum tuz¬ 

ları, demir tozları bu maddelere dahildir. 

b) Nebati Debağlayıcı Maddeler: Çeşitli nebatların 

meyvaları, kabukları, kökleri bu kısımdaki debağlayıcı mad¬ 

delerdendir. Bunlar öğütülmek suretiyle toz veya şerbet ha¬ 

line getirilir. Memleketimizde palamut ağacının meyvaları 

eskiden beri kullanılan sepi maddesidir. İthalat dövizinin 

az olması nedeniyle diğer ülkelerin kullandığı kebrako, 

mimoza ve kestane bhülasaları getirtilememektedir. 

c) Sentetik Debağlayıcı Maddeler: Sentetik yollar 

ile elde edilen ufak moleküllü tanenler bu sınıfa girer. De¬ 

riye kullanılış yerine göre doldurucu, yumuşatıcı, beyazla¬ 

tıcı, sertleştirici biçimler veren bu maddelerin memleketi¬ 

mizde istihsal zorunluluğu vardır. 

d) Formaldehit tipi Debağlayıcı Maddeler: Bu maddeler 

pikle imalatında muhafaza edici olarak kullanılır. 

K 
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e) Yağ Debağlayıcılar: Bu maddelerin içerisinde en 

önemlisi balık yağıdır. Balık yağları güderi imalatında çok 

kullanılır. 

Yukarıda sözü edilen maddeler tek başına veya bir¬ 

likte kullanılabilir. Ham deri çeşitlerine göre deri sana¬ 

yiini dört grupta toplayabiliriz: 

A) Büyükbaş deri mamulleri : 

a. Kösele : 

1. Kromlu kösele 

2. Astarlık ve tabanlık kösele 

3. Saraciye Kösele ^ 
4. Şaplı kösele 

5. Teknik eşya ve yedek parça imalinde kulla¬ 

nılan deriler. 

b. Yüzlük deriler.: 

1. Vidala 

2. Ruğan 

3. Vaketa 

4. Semi krom deriler 

5. Antilop süet 

6. Elbiselik deriler 

7. Spalt 

8. Teknik deriler 

B) Küçükbaş Deri Mamulleri : 

1. Pikle 

2. Kromlu deriler 
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3. Harçlı küçükbaş deri mamulleri 

4. Güderi 

5. Yapaklı küçükbaş deri mamulleri 
1 

6. Kürklük küçükbaş deriler 

C) Ave Derileri Mamulleri : 

D) Diğer Deri Cinslerinden Mamuller: 

KÖSELE İMALATI : 

Köselelik derilersığır ve manda derilerinden yapılır. 

Yaş deriler evvela 24-%8 saat ;suda bekletilir. Daha sonra 

zırnık veya kireç bulunan kuyuya atılır. Derinin kuyuda kıl¬ 

ları döküldükten sonra asit tuzlarla muamele edilir. Kireç¬ 

ten temizlenen deriler, 05-10 bome bir tanen çözeltisiyle 

24-48 saat muamele edilip renklendirilir. Renklendirilmiş 

deriler palamut tozu bulunan su dolu havuzlara aktarılır, 

2 ay sonra havuzlardan çıkartılır. Daha sonra deriler yağ¬ 

lanarak kuruması için asılır. Kurutulan deriler tavlanır ve 

silindirden geçirilerek balya yapılıp satışa hazırlanır. 

SARAÇİYE KÖSELESİ : 

Saraciye eşya yapımında kullanılan bu tip köseleler 

memleketimizde çok az imal edilmekte olup, imal yerleri muh¬ 

telif bölgelere dağılmıştır. İmal şekli kösele gibi olup, 

ihtiyaca göre fisinaj boyalarla muhtelif renklere boyanır. 

KROMLU KÖSELE : 

DPT 
DSfcfiflUmUsyoii ve HitüjiuateŞl». 
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KROMLU KÖSELE : 

Kireçlik ve sama işleri aynen harçlı kösele gibidir. 

Renk vermek ve dolgu için baryum tuzları kullanılır. Yazlık 

ayakkabılar tabanı ve taransmisyon kayışları imalinde kul¬ 

lanılır . 

VİDALA : 

Öküz, inek ve dana derisinden yapılan kromla tabaka- 

lanmış, bitkisel ve sentetik tanenlerle doldurulmuş deriler¬ 

dir. Bu deriler ayakkabı yüzlüğü, döşeme, elbise ve çanta 

yapımında kullanılır. 

SEMİ KROM : 

İnek ve öküz derilerinden yapılır ve top, spor mal¬ 

zemeleri imalatında kullanılır. 

VAKETA : 

Orta ve hafif sığır derilerinden bitkisel tanenlerle 

tabakalanmış bol miktarda balık yağı gibi yağlarla yağlan¬ 

mış yüzü naturel tersi traş edilmiş, yüzü siyaha boyanmış 

derilerdir. Asker postalı, çizme, ayakkabı ve fayton yapı¬ 

mında kullanılır. 

SÜET : 

Dana, inek ve malak derilerinden yapılan kromla ta¬ 

bakalarmış anilin boyalarla boyanmış ve zımparalanarak .ka¬ 

dife görünümü verilen derilerdir. 
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PİKLE DERİ İMALATI : 

Pikle koyun, kuzu, keçi ve oğlak derilerinin kılları 

ve zırnıkları alınıp, saç yağı (Sülfürik Asit) banyosunda 

muamele edilerek hazırlanan derilerdir. Bu deriler yarı ma¬ 

mul sınıfına dahildirler. 

Derinin hayvan sırtından alınması iki yolla olmakta¬ 

dır. Bunlardan biri kontrollü kesimlerin uygulandığı mezba¬ 

ha kesimleri, diğeri Kontrolsuz uygulanan kırsal kesimler¬ 

dir, Kontrolsuz kesimler ülkenin sosyal ve coğrafi yapısı 

nedeni ile kontrollü kesimlerden daha yaygın bulunmaktadır. 

Sadece yasa ile verilen izine dayalı yapılan kurban kesimle¬ 

rinde elde edilen deri sayısı tüm yasal Kurumlarımızda 

üretilen deri sayısının % 40' ma ulaşmaktadır. Her yerle¬ 

şim merkezinde kesim merkezinin bulunmadığı bilinmektedir. 

Bu bölgelerde de kesimler olmakta ve et ve deri piyasası 

her an canlı bulunmaktadır, 

KURBAN DERİLERİ 

Kontrolsuz kesimler içerisinde kurban kesimler-i önem¬ 

li bir yer tutmaktadır, Kurban'bayramında üretilen deriler¬ 

de kesim, yüzüm ve koruma hatalarına bağlı olarak oluşan 

büyük kayıplar izlenmektedir. (Tablo 8). 1981 yılında İs¬ 

tanbul Veteriner Fakültesi tarafından Pendik Dericilik 

Enstitüsü ve Türk Hava Kurumu desteğinde uygulamaya konan 

Atatürk Yılı Kurban Derisi Islah Projesi" uygulama sonuçla¬ 

rının 1980-1981 karşılaştırması tablo 9' da verilmiştir. 
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Aynı dönemde % 200'ün üzerinde iyileşmelerin izlenmiş olma¬ 

sına rağmen sadece küçükbaş derilerinde gözlenen kaybın ke¬ 

sim ve yüzüm hatalarından 415 milyon, koruma hatalarınaan 

292 milyon liraya ulaştığı görülmüştür (tablo lü). Bu sonuç¬ 

lar deri üretiminin yarından fazlasının gerçekleştirildiği 

kontrolsuz kesimlerde ülke kaybının boyutlarını tüm açık¬ 

lığı ile ortaya koymaktadır. 

Gerek yasal kurumlarda, gerekse kırsal kesimlerden 

elde edilen derilerde kesim, yüzüm ve koruma hataları çok 

fazla izlenmektedir. Derilerde izlenen bu kusurlar tümü ile 

kaliteyi etkilemektedir. Vasıflı bir deri eşya, vasıflı bir 

işlenmiş deriden, vasıflı bir işlenmiş deri ise vasıflı bir 

ham deriden yapılır. Kusurlu bir ham derinin mevcut kusuru¬ 

nu gidererek vasıflı bir işlenmiş deri elde etmek mümkün 

değildir. Böyle bir teknoloji günümüzde geliştirilememiştir. 

Bu nedenle derilerin hayvanın sırtındaki özelliğini bozma¬ 

dan alınarak sanayiye ulaştırma ülke ekonomisi açısından 

çok önemli bir konudur. Gün geçirilmeden gerekli önlemlerin 

alınma zorunluluğu vardır. 



TABLO 8 : 1980 Yılı KurbaN Bayramında T.H.K. Tarafından 

Toplanan Küçükbaş Derilerindeki Bıçak Hatala- 

rina Göre Kalite Ayırımı ve Hamlak Deri Oranı ( 

1. Kalite 2. Kalite Iskarta Kokuşma 

İstanbul 29 45 26 13 

Malatya 27 32 41 37 

Konya Ereğlisi 32 47 21 16 

Kaynak : M.E. Artan, N. Özcan, A. Civcik, M. Susur, 

1st. Univ. Vet. Fak. Derg. 7(1), 19-23, 1981. 
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TABLO 9.a : T.H.K. Tarafından Toplanan Küçükbaş Kurban 

Derilerindeki Bıçak Hatalarına Göre Kalite 

Ayırımı ve Hamlaklık Oranlarının 1980-1981 

Yılları Karşılaştırması (%) 

Kar ş ı laş tın lan 

iller 

1. 

1980 

Kalite 

1981* 

2. 

1980 

Kalite 

1981* 

Iskarta 

1980 198? 

Kokuşma 

1980 198? 

İstanbul 29 68 45 21 26 11 20 

Malatya 27 42 32 46 41 12 37 15 

Konya Ereğlisi 32 73 47 23 21 4 16 9 

Kaynak : M.E. Artan, N. Özcan, A. Civik, M.Susur, 1st. Univ. 

Vet. Fak. Derg. 7 (1), 19-23, 1981. 

M.E. Artan, Atatürk Yılı Kurban Derisi Islah Ça¬ 

lışmaları, 1st, Univ. Vet. Fak. Derg. 8(1) Ek ya¬ 

yını, 19 82. 

Kurban Derisi Islah Projesi uygulamasının baş¬ 

latıldığı dönemdir. 
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TABLO 9-b : T.U.K. Tarafından Toplanan Küçükbaş Hayvan 

Derilerinideki Kesim - Yüzüm ve Koruma Hatala¬ 

rından İleri Gelen Milli Servet Kaybının Islan 

Çalışmaları Dönemi (1981) Karşılaştırması 

Karşılaştırılan 

İller 

Bıçak Hatalarından 
(TL) 

Koruma Hatalarından 

(TL) 

19 80 1981 19 80 1981 

İstanbul 46.633.440 20.818.500 - 11.103.200 

Birim deri başına 332 148 - 79 

Malatya 3.224.254 2.206.976 2.206.976 517.260 

Birim deri başına 374 256 148 60 

Konya Ereğli 4.160.500 1.537.000 848.000 477.000 

Birim deri başına 314 116 64 36 

Kaynak : M. Ercan Artan, Atatürk Yılı Kurban Derisi Islah 

Çalışmaları, 1st. Ün. Vet. Pak. Derg. 8(1) Ek 

yayını. 
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TABLO 10 : ATATÜRK YILI KURBAN DERİSİ ISLAH PROJESİ 

ÜLKE GENELİ* DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

THK Tarafından Toplanan Deri ı 

Koyun ı 1.694.309 adet 

Keçi 6 61. 834 adet 

Sığır : 2.254.703 ks. 

Küçükbaş derilerinde Yapılan Değerlendirmelere göre: 

Tulum Şeklinde yüzülen deri oranı : % 25 

Halk elinde tuzlanmış deri oranı : % 14 

Deliksiz yüzülmüş deri oranı : % 67 

TSE Standartlarına göre kalite (bıçak hataları esas 
alınmıştır. 1. Kalite 

2. Kalite 

% 62 

% 26 

% 12 Iskarta 

Toplama Hatalarına bağlı olarak 

kokuşan deri oranı : % 31 

MİLLİ SERVET kaybı, 1981 değerleri ile yaklaşık olarak 

Yüzüm Hatalarından, genel 528.681.168 TL. 
birim deri başına 176 TL. 

Koruma hatalarından, genel 373.161.732 TL. 

birim deri başına 124 TL. 

Kaynak : M.E. Artan Atatürk Yılı Kurban Derisi Islah Ça¬ 
lışmaları, İs. Üniv. Vet. Fak. Derg. 

(x): Adana, Denizli, İstanbul (Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, 
Beyoğlu, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kar¬ 
tal, Sarıyer, Şişli, Üsküdar) Kars, Konya, Ordu, Aydın, 
Erzurum, Eskişehir, İstanbul (Yalova, Şile, Silivri), İz¬ 
mit, Konya Ereğlisi, Malatya, Mersin, Samsun, Tekirdağ'da 
deriler üzerinde çalışılıştır. 



54 

VI. DENİZ SUYUNUN DERİ ÎŞLENTİSİNDE KULLANILMASI (1) 

Deri İşlenmesini iki büyük bölüme ayırmak mümkündür. 

a) Sulu işlenti bölümü, 

b) Susuz işlenti bölümü. 

Suyun büyük bir önemi ve ağırlığı olduğu sulu işlenti 

bölümü deri işlemesinnin hemen hemen yüzde yetmiş beşini 

kapsar, işte bundan dolayıdır ki su üzerinde bilgi sahibi 

olmamız ve onu bilinçli bir şekilde kullanmamızda yarar 

vardır. 

Yeryüzünde bulunmuş şekline göre üç şekilde tasnifi 

yapılabilir. 

a) Yeraltı suları, 

b) Yerüstü suları 

c) Yağmur suları, 

Aynı vaya ayrı ayrı şekilde bulunan suların birbi¬ 

rinden farklılıkları ise şu faktörlerden ileri gelmektedir. 

Isı-pH-renk-koku-Çözünmüş gazlar- çözünmüş organik 

ve inorganik maddeler- çözünmemiş organik ve inorganik mad- 

deler-tuzlar-bakteriler-asid ve gazlar. 

Suyun bönüyesinde değişik miktarlarda bulunan bu 

maddeler sular arasında farklılık yaratır ve deri işlenti- 

sinde deriyi büyük ölçüde etkiler. Yalnız bu etki işlenti 

devamınca değişen ortam ve şartlara bağlı olarak tesirini 

. ^^Bal Ahmet, a.g.e. sh. lo . 
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azaltıp çoğaltacaktır. Bu durumu hazırlanmış olan çapraz 

tabloda görme olanağına sahibiz. 

Tablodan çıkan neticelerin ışığın altında tabakhane¬ 

mizde kullanacağımız suyun özelliklerini belirleyecek olur¬ 

sak : 

1. Berrak ve temiz, 

2. Renksiz, Kokusuz, tatsız, 

3. Toplam sertlik 15° Alman derecesi veya daha az 
4. Geçici sertlik 12°C Alman derecesi veya daha az 
5. Maximum demir 3.5 mgr/lt. Nebati debagat için, 

H 

(6 mgr/lt. Krom debagatı için 

6. Ph: 7 4. (3.5) civarında, 

7. Isı: Büyük farlılıklar göstermemeli (örneğin : 

15 - 18 °C) 

8. Bakteri hiç bir şekilde bulunmamalıdır. 

Bu şartlara bağlı olarak yeryüzünde bulunan çeşitli 

sular arasında tabakhanemiz için en uygun su çeşidi yağmur 

suyudur. Genellikle yeraltı ve yerüstü suları yukarıdaki 

şartlara daha az uygunluk göstermekle birlikte teminlerin¬ 

deki kolaylık nedeni ile geniş çapta kullanılmaktadır. 

Deri işlentisine uygun olmayan bazı sular çeşitli 

kimyasal yöntemler ile kullanılır hale getirilebilir. Bu 

raporun gayesi de su sıkıntısı çekilmekte olan yerlerde de¬ 

niz suyunun da kullanılabilirliğini göstermektir. 
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Deniz suyunun bilinen kabaca analizleri örnek olarak 

ele alınıp : Marmara Denizi 

o . J % N aC 1 

0,17 % CaCl 

5 ,15 %. NgCl^ 
Diğer tuzlar 

Bakteri (Halophilio cinsinden olup ölçülmelidir) 

pH : 8 (0,5) 

Isı : Mevsime göre değişik, 

Etken olabilecek faktörler işlenti sırasını takiben 

incelendiğinde : 

ISLATMADA : 

Deniz suyunda bulunan %. 5 miktarındaki tuzun ıslat

maya hiç -bir olumsuz etkisi yoktur ve zaten derinin kendi

sinden de ıslatma suyuna bir miktar tuz gelmektedir. Yalnız 

bu tuz konsantrasyonu çok fazla miktara ulaştığı zaman olum

suz yönde etkileyebilir. 

CaC^) sert su meydana getirecektir. (Örnek: 50-60 Alan 
sertliği derecesi miktarında artırabilir.) Bunlarda deride

ki yağ ve asitleri birleşerek çözünmeyen sabunları teşkil 

edeceklerdir. Ru sabunlaşma yüzeyde çok miktarda olup homo-

gen bir şekilde ıslatmayı önleyecektir. 

Suyun sertliğini gidermek sureti ile olumsuz yöndeki 

bu tesiri indirgenebilir. Suyu yumuşatan ajanlar deniz 

Ortamdaki Magnezyum ve Calsiyum klorürleri (MgCl2, 
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suyunun sertliğinin bilinmesi jile miktar oranı ayarlanma¬ 

lıdır. (örnek: CALGON sodyum hekza meta fosfat, E.D.T.A. 

etilen di amintetra asetik asit.) 

Deniz suyundan bakteri olasılığı olduğundan dikkatli¬ 

ce kültür yapılıp bilinmesi gerekir ve buna bağlı olarak pH 

ısı faktörleri önem kazanacaktır. Eğer bakterisel hareket¬ 

ler ıslatmamızda oluşur ise Bakterisit kullanmalıyız, (ör¬ 

nek: Vantosil, para nitro fenol, para fenol fenat, vb.). 

KİREÇLEMEDE :. 

Deniz suyunda bulunan adi tuzun konsantrasyonu % 4'ü 

geçmediği hallerde hiç bir olumsuz etkisi yoktur. 

MgCl2 

CaCl2 Olumsuz yönde etkisi vardır, ama ortamdaki zırnık 
(Na2S), bir deyimle, 

Mg„ +Ho0 : NaOH + NaSH 
2 2 ^ 

2HaOH + NgCl2 : Mg(0H)2 + 2NaCl 

2NaOH + CaCl2 : Ca(0H)2 + 2NaCl 

4 Yani bu suyun sertliğini gidermektir. Bundan dolayı 

deniz suyu kullanıldığında zırnık (Na2S) miktarını artır¬ 

mamız gerekmektedir. 

Bakteri faaliyetinin kireçleme safhasında yüksek al¬ 

kali bulunduğu için olumsuz yönde etkisi yoktur. 

Isı kireçlemede önemli bir yer işgal eder ve genellik¬ 

le kireçlemede ısının 16 °C üstüne çıkmaması istenir. 
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Bunun sebebi : 

a) Kirecin düşük ısılarda daha çok çözünebilmesi ve 

buna bağlı olarak iyi bir şişme ve kireçleme elde edilmesi. 

b) Yüksek ısıda deri özü kaybı tehlikesi (Kolijen 

denaturasyonu) 

c) Isının şişmeyi olumsuz yönde etkilemesi, Deniz 

suyu mevsimlere bağlı olarak ısı bakımından farklılıklar 

göstereceği için dikkat edilip prosesimizi ayarlamalıyız. 

DURULAMA : Y 

Bu safhada en önemli etken faktör sertlik mevzuudur 

ve çok önemlidir. Geçici sertlikten dolayı kireç taşı, Kal¬ 

siyum Karbonat (CaCO^) oluşabilir ve ayrıca çözünürlük sı¬ 
nırını aşabilecek olan Calsiyum Sülfat (CaSO^) yüzeyde çök¬ 
me yapabilir. Suyun sertliğini gidermek için (su sertliğine 

bağlı olarak yumuşatıcı ajanlar kullanılabilir. (Islatma 

bölümüne bak.) Bakteri ve çözünmemiş maddeler için durula¬ 

mada istenmez. Çünkü bakteri faaliyeti ile uygun şartlara 

gelinmiştir ve çözünmemiş maddeler deri gözeneklerini tıka¬ 

yıp ilerideki işlentilerde kimyasal debagatlayıcı maddele¬ 

rin penetrasyonunu engelleyecektir. Eğer bakteri suda bu¬ 

lunursa baktersitler ile çözünmemiş maddeler filtre edil¬ 

mek ile indirgenebilir. 

KlREÇ GİDERMEDE ; 

Durulama safhasındaki bütün şartlar bu safha için 

de aynıdır. Yalnız kireç gidermenin nyapılması sırasında 

doygunluk sınırını aşabilecek tuzların yüzeysel çökme yapma 
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olasılığı fazla olduğundan kullanılacak asit veya asidik 

tuzların çözünür bileşikler oluşturması sağlanmalıdır. Ör¬ 

nek : Zayıf organik asitler, amonyum sülfat (NH^) 2SC>4, 

amonyum klorür (NH^Cl). 

ŞAMADA ; '' 

Ekseriyetle kireç giderme sıvısı içinde yapılır ve 

kireç gidermedeki bütün faktörler sama işleminde aynı etken¬ 

liktedir. Yalnız sama öşleminde özellikle bakteri faktörü 

çok önemlidir ve bilinmesi gerekir. Eğer var ise sama işle¬ 

minde kullanılacak olan enzim cinsi maddeler az kullanılır 

ve sama zamanı kısa tutulabilir. 

PİKLAJDA : k 

Bu safhada deniz suyundaki sertlik, demir ve bakte¬ 

ri mevcudiyeti önemli değildir, çünkü pH1 m düşük olmasıy¬ 

la indirgenmiştir. 

Deniz suyundaki tuz miktarının bilinmesiyle bu saf¬ 

hada ilave edilecek tuz miktarı bakımından bir avantaj sağ¬ 

lanır. 

Bu safhada en önemli faktör ısıdır. Normal olarak 

piklaj 20°C' nin üzerinde yapılmamalıdır. Çünkü kollojen 
yapı üzerinde olumsuz etkisi vardır. Deniz suyunun mevsim¬ 

lere bağlı olarak ısı farklılığı göz önünde bulundurulmalı¬ 

dır. 
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VII. SEKTÖRDEKİ kuruluşlar 

Bu Sektörde Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii dışın¬ 

da Kamu Kuruluşu yoktur. Bu müessese 2. Mahmut'un emirname¬ 

si ile 1812 yılında kurulmuştur, ilk motor gücü 1842'de 

girmiş 1000 çift/gün kundura üretimine yükselmiştir. 1965 

yılında daha modernleştirilen işletme 2.000.000 çift kun¬ 

dura üretecek kapasiteye yükseltilmiştir. Tamamen kendi 

ürettiği kunduralarda kullanılmak üzere deri işleme tesis¬ 

leri çalışmaktadır. Bugünkü üretim kapasitesi : 

Kösele - Vidala : 1750 Ton/Yıl 
2 N 

Vidala - Süet : 85.000.000 dm /Yıl 

Her yıl üç milyon çift ayakkabı üretecek kapasitede Van 

Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 1982 yılında tamamlanmış 

bulunmaktadır. Yukarıda verilen miktar bu kuruma bağlı ola¬ 

rak Van, Sarıkamış ve Tercan Fabrikalarında üretilecektir. 

Özel Sektör Kuruluşları en büyük deri işletmeleridir. 

Bunların bugüne kadar iki grupta taplanması gelenek haline 

gelmiştir. Bunlardan birincisi kara tabaktır. Kara tabakla¬ 

rın pek çoğu ya kendiliğinden tasfiye olmuş veya motor gü¬ 

cünden yararlanarak modern usullerle deri işlemeye Başlamış¬ 

lardır. 

özel Sektörde faaliyet gösteren çağdaş usullerle 

debagat yapan kuruluşlar muhtelif illere dağılmış bulunmak¬ 

tadır. (Tablo 11) Bu kuruluşların % 65'i İstanbul'da bulun¬ 

maktadır. Mevcut kapasite bakımından değişik rakamlar orta¬ 

ya çıkmaktadır. 
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Türkiye Deri Sanayiciler Derneği Türkiye'de 

42.880.400 Adet/Yıl küçükbaş, 9.970.300 Adet/Yıl büyükbaş 

deri işleme Kapasitesinin bulunduğunu belirtmektedir. 

Tablo 12'de Türkiye'de işlenmiş deri üretim kapasi¬ 

teleri gösterilmiştir. Buna göre 293.271 Tün üretim kapa¬ 

sitesi mevcuttur. 
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Kayıtlı kuruluşların bulundukları iller, tesis sayıları ve 

kapasiteleri Tablo 11' de gösterilmiştir. 

TABLO 11 : DERÎ İŞLEME TESİSLERİ 

Tesis Vidala Kapasite 
(Ten) 

Kösele Kapasite 
(Ton) 

K.Baş Kapasite 
(Ten) 

Adana 5 3 094.1 1 03.3 1 252.2 

Afyon 2 - - - - 2 229 . 4 

Ankara 1 1 1200 - - 2 210 

Balıkesir 7 1 127 6 1306 1 192 

Bolu 35 35 8190.1 34 2025.1 - -

Bursa 24 21 18433 3 350 4 1022 

Çanakkale 7 - - - - 7 807.7 

Deniz li 26 10 2312 26 6181 2 261 

Elazığ 1 - - - - 1 1710 

Erzurum 2 2 3263 2 19 28x/ - -

Eskişehir 2 - - - - 2 56.2 

Gaz iantep 5 3 1214 1 50 1 162 

Hatay 5 4 . 2625.1 1 100 - -

İsparta 21 13 2060 16 12 82 3 352 

İstanbul 15 4 56 46670.1 23 27877.9 101 29959.4 

İzmir 34 5 23.9 3 1247 31 11442 

Kocaeli 2 1 3011.4 - - 1 4727 

Konya 1 - - - - 1 1260 

Malatya 1 1 245 - - - -

Manisa 6 - - 4 1025 J 2 670 

N iğde 4 4 1466 1 36 1 745 

Sakarya 7 7 851. 8 - - - -

Tekirdağ 5 - - - - 5 1192.3 

Trabzon 1 1 257 - - - -

Uşak 12 - - - - 12 1564.6 

Yozgat 1 1 3.6 1 115.2 - -

Zonguldak 4 - - - - 4 6 70 

Toplam 377 16 9 93. 394. 2 122 44.074.2 103 67.384.5 

Kaynak : Tie. Odalar Birliği. 
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TABLO 12 * TÜRKİYE İŞLENMİŞ DERİ ÜRETİM KAPASİTESİ 

İşlenmiş Deri Üretim Kapasitesi Firma Adı 

Vidala 103.097 116 

Rugan 15.148 - 36 

Elbiselik deri (zıg) 8.246 11 

Büyük baş harçlı deri 2.6 36 8 

Napa 15.374 27 

Küçük baş kromlu deri 25.690 33 

Kösele 28.127 68 

Süet 15.669 42 

Antilop 1.265 4 

Yüzlük Deri 20 1 

Kürk 16.235 31 

Güderi 1.458 3 

Saraciyelik deri 63 1 

Av Derileri 25 4 

Küçük baş harçlı deri 515 4 

Anglomere deri ve kösele 2. 100 1 

Glase 1.667 8 

Büyük baş kromlu deri 1.936 2 

TOPLAM 293.271 320 

Kaynak : Türkiye Sanayi ve ' ricaret Odaları 

1977-1979 Yurt içi Ham. Deri Üretimi (1000 Adet) 

(Üretim + Dış alım)-(Dış satım + Kaçak Dış satım) 

Yıllar Büyük Baş Hayvan Küçük Baş Hayvan 

1977 2,912 19 .297 

19 7 8 2.9 89 19 .264 

19 79 3,173 19 .664 

Kaynak t DPT Raporları, 



TABLO 12-b : 1970-1979 YILLARI YURT ÎÇl ÎŞLENEN DERl ÜRETÎMÎ (1000 Ton) 

işlenmiş 
Deri 

Deri Cinsi 1970 1971 19 72 19 7 3 1974 19 75 1976 1977 1978 19 79 

Küçükbaş Kürk 3,1 3.8 4.3 6.4 11.4 13.6 15 .9 13.6 14. 3 12. 1 

işlenmiş Zig-süet 12,6 15 17.1 25.7 45,7 54.2 55.7 54.3 57.1 51.2 

Deri Toplam 15,7 18.8 21.4 32. 1 57,1 67.6 69 .6 67.9 71. 4 64.3 

Büyükbaş Vidala 27,5 30 .0 25, 20 ,6 33.9 42. 8 51.8 50 42 .9 39 . 3 

işlenmiş Kösele 5.0 6 , 0 5.7 8,0 5.0 6.0 8.0 5.0 5.0 4.2 

Deri Toplam 32.5 36.0 30. 7 34.6 38.9 40.8 59 . 8 55.0 47.9 43.5 

Kaynak : DPT Yıllık Raporları, 
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VIII. İTHALAT 

1- Ham Deri 

Büyükbaş Ham deri ithalatının değer olarak artışına 

oranla miktar olarak özellikle 1982 yılı (ilk 7 aylık ra¬ 

kamla) miktarında düşme gözlenmektedir. Özellikle ayakka¬ 

bıcılık sektörü ile Saraciye eşya yapımında kullanılan büyük¬ 

baş hayvan derileri bu sektörlerin ihtiyacını iç piyasa¬ 

dan karşılayamamaktadır, 

K 

2- Kimyevi Madde 

ilericilik sektöründe kullanılan kimyevi maddelerin A 

büyük bir çoğunluğu Türkiye'de imal edilmekte ise dej 

bunların standart kalite yönlerinden makbul olmayışı ve 

İthal kimyevi maddelere oranla daha pahalı olmaları kim- / 

yevi madde ithaline neden olmaktadır, Tablo 14' de görül¬ 

düğü gibi oldukça fazla bir döviz kaybına sebeb olmakta¬ 

dır , 
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Tablo 13 : YILLAR ÜZERİNDEN BÜYÜKBAŞ 

HAMDERl* DIŞ ALIMI 

(inek-öküz) 

Yıllar Kg. Dolar 

19 70 3.194.810 1.496.307 

1971 6.361.456 2.908.514 

19 72 4.206.902 2.064.964 

1973 3.736.957 3.395.467 

19 74 6.964.640 6.137.570 

19 75 10.745.092 7.956.450 

19 76 3.555.420 3.545.905 

1977 4.663.474 5.702.564 

1978 2.127.736 3. 857. 832 

1979 825.483 1.568.735 

1980 2.149.999 4.777.956 

1981 3.359.901 5.309.259 

19 82 (7 ay) 1.792.516 5.309.259 

( X ) 
15 kg. ve daha yukarx 

Kaynak : D.Î.E. 



TABLO 14: DERİ İŞLETME SANAYİİNDE KULLANILAN MADDELERİN İTHALAT RAKAMLARI 

(1980-1981 yıllık) (1982 ilk 6 aylık dönem) 
1980 1981 1982 

M (Kg) D(#) M(Kg) D(£) M(Kg) D(Ş) 
31.02.40 

Amonyum Sülfat 627.346.005 83.507.299 242.347.235. 33.710.836 115.301.326 14.857.277 

29.22.23 

Anilin Boya 147.698 347.200 211.717 432.385 70.657 159.596 

29 .11.21 

Formaldeit 166.651 150.151 118.787 99.041 89.404 80.809 

29.14.52 

Kalsiyum Formiyat 157.575 63.651 107.450 41.866 148.212 57.417 

29.40 (Drapon) 
Enzimler 37.554 914.223 47.813 1.370.405 .17.648 588.912 

28 . 36 .10 

Blank it 55 7.489 772.765 1.148.584 1.329 . 79 0 703.66 3 7 4 3.336 

28.46.11 

Boraks veya Bikarbonat .622 4.456 .575 2.280 1.161 2.311 

28.38.83 

Krom Şapı 60.000 30.056 0.024 0.092 .500 1.154 



TABLO 14:" Devam 

19 80 

M D 
28.54.10 

Perhidral 3.714.233 2.745.187 

28.42.13 

Sodyum Karbonat 5.562.280 656.859. 

28.47.35 

Sodyum Rikramat 2.100.9 36 2.733.754 

28.35.20 

Sodyum Sülfür (Zırnık) 1.205.300 428.108 

28.08 

Sülfirik Asit 283.466.272 27.354.315 

27.10.22 

(Solventler 
(Benzen v.s.) 198.517 53.529 

32.05.26 

Asit Boyalar 193.450 1.957.984 

32.05.29 

Finisaİ Boyalar 1.050.413 10.032.478 

1981 

M D 

19 82 

M D 

6.278.172 4.670.963 2.722.212 1.927.935 

3.428.777 552.894 28.907.954 3.461.645 

3.161.464 3.280.049 1.690.058 1.582.981 

498.142 269.100 306.955 157.295 

342.790.639 37.082.038 7.707 11.804 

8.636 6.630 7.420 8.886 

207.476 2.109.826 117.218 1.287.851 

cn 

co 

1.144.394 11.596.387 578.534 6.729.401 



TABLO 14: Devam 

32.01 

Nebati Menşeli hülasalar 

32.09.22 

Pigment Bağlayıcılar 

32.09.24 

Selülozik boyalar 

32 .09.25 

Sentetik boyalar 

32.03. 

Sentetik tanen ve rezinler 

34.02.10 

Organik rnüstahsallar 

17.02.21 

Glikoz 

233.112 156.272 148.370 

48.297 / 75.725 128.554 

30.010 91.111 31.069 

9.188 47.642 87.944 

673.799 756.828 1.284.851 

628.013 958.591 590.065 

.003 .016 

Kaynak : Ticaret Bakanlığı EBİM Kayıtları. 

90.307 

241.221 

157.044 

142.596 

1.280.493 

1.114.794 

66.150 185.422 

65.144 119.541 

10.365 85.351 

3.179 17.437 

497.366 453.752 

145.562 292.511 

.025 .018 



TABLO 15 

DERÎ SANAYİİNDE KULLANILAN KİMYASAL MADDELER 

KİMYASAL MADDENİN ADI 

Amonyum sülfat 

Anilin boya 

FORMÜLÜ GRIP KULLANIM AMACI 

Asit boyalar 

Bazıntan FCEJ 

Biankit, 

Blankit IAN 

Boraks veya Bikarbonat 

Sanayi Alkolü (Etil alkol) 

Ekonol (Finisaj Boyaları) 

Formaldehi t 

Gaz Benzin 

Hayvani nebati ve madeni 
yağlar 

Hidroklorik asit 

Kalsiyum Formiyat 

(CMC) Karboksime ti 1 Selüloz 

(NH4)2SOj 
Muhtelif 

NAHCO-

c2h5o5 

HCHO 

HCL 

CaC2H204 

31. 02.40 

"29.22.23 

26.36.10 

28.46.11 

Kireç giderme işleminde 

Sepilemede kromlanmış derileri 
doldurmak, yüzü bozuk olanları 
?.îıiıparalamak ve dider maksatlar 

için yapılan retenaj işleminde 

Derilerin boyanmasında 

Kürk boyamada astar olarak 

Kürk boyamada 

Kürk boyamada 

Sepilemede alkalileştirme ve 
finisajda nötralizasyon için 

22.09.10-22.08.00 Finisajda fazla yağı alma, cilalama, 
V 

parlatma 

32.05.29 Kurutulan derilerin parlatılmasında 

29.11.21 Finisaj işleminde sertleştirici olarak 

Samalamadan sonra fazla yağı almak için 

15.06.10 

29.14.52 

(C,H^(OH)nOCH_OOONa) n / 2 2 X 

Retenaj işleminde deriye elastikiyet 
vermek için 

Kromlu sepilemede kullanılır 

Sepilemede kullanılır 

TEMÎN ŞEKLt VE YERİ 

Yurt içi-AZOT Sanayii 

ithalat 

Yurt içi-îtnalat 

ithalat 

İthalat 

İthalat 

Yurt içi- 
Etibank-Soda Sanayii 

Yurt içi-TEKEL 

ithalat 

Yurt içi 

Yurt içi 

Yurt içi 

Yurt içi- 
SEKA-KORUMA TARIM 

ithalat 

Yurt içi 

-.J 

O 



KİMYASAL MADDENİN ADI FORMÜLÜ GRİP' 

Kireç 

Krom Şapı 

Kromitan (Cromosol) 

Luıensol (FSA 10) 

Nenutı Taneler (Mi1n.02e-Kebra.kc) 

Oksidasyon boyaları 

Organik asitler 

Palamut hulasası 

Perhidrol 

Pigment bağlayıcılar 

Protektol 

Şamalar (Oropon) 

Şekerli maddeler (melas-glikoz) 

Sellülozik boya ve laklar 

Sentetik rugan boyalar 

vernikler ve yardımcıları 

Sentetik tanen ve rezinler 

CaO 

28.38.83 

13.01.21 

29.14 . 

32.01.11-12 

28.54.10 

32.09.22 

29. 40 

17.02.21-17.03. 

32.09.24 

32.09.25 

32.03.90 

Enzim 

KULLANIM AMACI 

Kıl dökme işleminde 

Sepilemede kullanılır. 

Sepilemede kullanılır. 

Yardımcı kimyasal madde olarak 

Debağlayıcı olarak 

Süet boyamada kullanılır 

Pikle, Finisaj, tekrar yumuşatma 
işleminde 

Derilerin nebati tabakalamasında 

Boyama işleminde boya karışımı 
ha zırlamada 

Finisaj işleminden sonra pekleştirme için 

Yardımcı kimyasal madde olarak 

Kireç giderme işleminde 

00 Sepilemede derilerin yumuşatılması için 

Boyamada kullanılır 

TEMİN ŞEKLİ VF YERİ 

Yurt içi 

İthalat 

İthalat 

İthalat 

İthalat 

İthalat 

Yurt içi-lthaiat 

Yurt içi-Sümerbank 
Valex Fab. 

İthalat 

İthalat-Yurt içi- 
BASF SÜMERBANK 

İthalat 

İthalat 

Yurt içi 

Yurt içi-İthalat 

Rugan boyamada kullanılır 

Sepilemede kullanılır 

ithalat 

1thalat 



KİMYASAL MADDENİN ADI FORMÜLÜ GRİP KULLANIM AMACI TEMİN ŞEKLİ VE YERİ 

-um Karbonat (Soda) Soayuın 

Sociyuııı Bikromat 

Sodyum Bisülfit 

Sodyum Sülfidrat 

Sodyum Sülfür (.Zırnık) 

Sodyum Tiosülfat 

Solventler (Benzen ys.) 

Suda çözülebilen sentetik 
ve sellülozik laklar 

Sülfirik asit 

Sülfone yağlar 

Na?C03 

N a^,Cr0Oy 

NaHSO-

Sodyum Hidroksit (SUDKOSTİK) NaOH 

NaHS 

Na2S 

Na2S2°3 

H2S04 

28.42.13 

28.47.33 

28.35.20 

Kromlu Tabaka lamada (buzlaştırma işleminde) Yurt içi-Mersin 
Soda San. 

Kromlu tabaka1 amada (çözelti 
hazırlanmasında) 

Kireç giderme işleminde 

Kireçlemeden sonra 

İthalat 

Yurt içi-Akbaşoğlu 
İthalat 

Yurt içi-Alkim- 
İthalat 

Kireçlemede işlemin çabuklaştırılmasında Yurt içi-Ithalat 

Kıl dökme, kıl köklerinin temizlenmesinde Yurt-içi- 31 Kimya- 
Alkim-Omay M 

28.43.22 Pikle yapmada, sepide alkalileştirme için Yurt içi-Sülfit Kimya 
27.07.20-27.10.22 Finisajda 

32.03.10-90 Finisajda cila için 

28.08.20-30 Kromlu tabakalamada çözüm hazırlamada 
ve sepilemede 

Derilerin tabakalanmasından sonra 

yağlanmasında 

Yurt içi 
Yurt ici 

Yurt içi-ETÎBANK 

Yurt içi-HENKEL 
İthalat 
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IX. İHRACAT 

Ham ve mamul derilerin maddeler itibariyle 19 80 

yıllık 1981 yıllık ve 1982 yılı ilk 7 aylık rakamları 

aşağıdadır. 



TABLO 16: ÜÇ YILLIK İHRACAT RAKAMLARI 

41.01.51 

P ikleoder iler 
-Koyun 

41.02.29 

Hazırlanmış sığır 
ve at cinsi deriler 

41.03.21 

Süet ı fer j 

(Koyun derisi) 

41.03.-9 

Hazırlanmış koyun 

Derileri (diğer) 

1980 1981 

Miktar Değer Miktar Değer 

92.000 146.875 

.700 9.026 

.004 .290 

.060 1.445 

19 

Miktar 

41 

Deri ve köseleler 112.700 222.904 .814 8.322 



TABLO Iff:' Devam 

42 .01 

Saraciye Eşyası 

(Eğer ve Koşum ta¬ 
kımları 

42.02.10 

Seyhat eşyası 
(tabii Deri ve 

köseleler) 

42.02.90 

Seyhat eşyası 
(Diğer ) 

42 .03. 11 

Tabii deriden 

palto, Ceket, pan 
tolon 

Miktar 

12.246 

.181 

465.591 

19 80 

Değer 

181.981 

3. 701 

30. 158.528 

19 81 

Miktar Değer 

19 82 

Miktar De ğer 

.021 1.995 

52.697 1.676.240 10.324 330.575 

1.610 12.036 9.632 93. 436 

881.226 54.286.082 594.116 36.043.282 



xrtrsj-iu iü • uevam 

1980 

Miktar 

42 .03. 12 

Tabii deriden 

eldivenler .120 

42.03.13 

Tabii deriden 

Saat kayışı 

42.03.19 
Tabii deriden ve 

köseleden Diğer 1.065 
giyim 

42.04 

Tabii deri ve kö

seleden teknik eşya .019 

42.05 

Deri, ve köseleden 

mamul diğer eşya 

1981 

Değer Miktar Değer 

1.282 .361 16.707 

0.20 3.549 

23.597 45.926 1.911.082 

.950 

33.453 42.657 

19 82 

Miktar Değer 

.1.916 54.062 

..077 .666 

CT\ 

5.298 121.164 

.440 4.950 

2.454 26.988 

Kaynak : Ticaret Bakanlığı EBÎM Kayıtları. 
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X. DERİ KONFEKSİYON SANAYİİ 

A. G İ R I Ş (1) 

1. Sektörün Tanımı ve Sınırlanması 

Ayakkabı ve saraciye hariç, tabii deriden imal edi¬ 

len hertürlü giyim eşyası, Deri Konfeksiyon olarak isimlen- 

dirilmektedir. Bu tanımlamaya göre deri ve kürkten mamul 

palto, şapka, takım elbise, ceket, tunik, gömlek, etek, 

yelek, pantolon, şort, montgomeri, safari v.b. mamullerin 

imali sektörün konusunu teşkil etmektedir. Sektörün konusu 

olan deri giyim eşyası, gerek Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonu (G.T.İ.P.) No'su ve gerekse Birleşmiş Milletler 

yayını olan "Bütün Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası 

Standard Tasnifi ve Endeksleri" S.I.T.C.No'su bakımından 

aşağıda belirtilen biçimde tasnif edilebilir: 

G.T.İ.P. S.I.T.C. Tanımlama 

42 03 11 848.1 Tabii deriden ceket, palto, 

pantolon ve diğer üste giyi¬ 

len eşya. 

42 03 12 848 .1 Tabii deriden eldivenler. 

42 03 19 848 .1 Tabii deriden diğer giyim 

eşyası. 

43 03 00 613.0 Kürk süet ve kürk mamulleri. 

\ 

^■^Kaynak: DPT IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı. OÎK. 
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2. Tarihçe 

Yakın zamanlara kadar gelişmiş ülkelerin hamderi 

ihtiyacını sağlayan gelişmekte olan ülkeler, son 15 yıldır, 

ürettikleri deriyi giyim eşyasına dönüştürmek suretiyle, 

iş güçlerini arttırmak ve mamulün katma değerini yüksel¬ 

terek, ürünlerini daha iyi değerlendirmek yoluna gitmiş¬ 

lerdir. Başta Güney Amerika ülkeleri olmak üzere, gelişmek¬ 

te olan pek çok ülkede, deri konfeksiyon sanayiinde hızlı 

bir gelişme olmuş, Türkiye'de bu gelişmeye paralel olarak 

hızlı bir gelişme göstermiştir. 

B- MEVCUT DURUM ve YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

"1960'lı yıllarda daha çok ev imalatı biçiminde, 

dağınık ve küçük üniteler halinde ortaya çıkan deri kon¬ 

feksiyon sanayi başlangıçta sadece iç piyasanın ihtiyaç¬ 

larını karşılamaya yönelik olarak çalışmıştır. 

Deri Konfeksiyon Sanayi 1970-1975 yıllarını kapsayan 

dönemde hızlı bir gelişme göstermiş, giderek dışa dönük 

gerçek bir sanayi konu haline gelmiştir. Ancak, 1975 yılın¬ 

dan itibaren satmalma gücünün azalması yanında aşırı fiyat 

artışları, hammadde sağlanmasındaki güçlük ve işçilik sorun¬ 

ları ev imalatından, fabrikasyon aşamasına geçen bu sektörü 

darboğaza sokmuş, bu arada fason imalata ağırlık verilmesi 

nedeniyle kalite düşmesi, kurulu kapasiteler üzerinde sipa¬ 

riş alınarak, siparişlerin zamanında teslim edilememesi ve 
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vergi iade oranlarının piyasa koşullarına göre düşük kal¬ 

ması bu sektörün dış satım alanındaki darboğazını oluştur¬ 

muştur . 

Bunların yanısıra, Deri Konfeksiyon sanayimizin 

Kore, Tayland ve Arjantin gibi gelişmekte olan ülkelerin 

ucuz fiyatları ile rekabet edememesi, sektörün içine gir¬ 

diği durgunluğu giderek arttırmıştır." (1) 

19791lara kadar devam eden bu tablo, alınan önlemlere 

bağlı olarak değişmeye başlamışj önce nakit sıkışıklığı ve 

kalitesiz mal üretmeleri nedeniyle karşılaştıkları talep V 

yetersizliğinden küçük atölyelerin bir kısmı kapanmak zorun¬ 

da kalmıştır. Böylece bunların pazar payları, büyük firma¬ 

ların satış olanaklarını arttırmıştır. Öte yandan, özendi¬ 

rici bir unsur olarak vergi iadelerinin piyasa koşullarına 

uygun düzeye çıkarılması ile 1980 yılında dış satımda artış¬ 

lar görülmüştür. Böylece, Türk Deri Konfeksiyon Sanayii 

içinde bulunduğu durgunluğu atlatarak, canlanmaya başlamış¬ 

tır. 

Ayrıca, moda eğilimlerine bağlı olarak iç talepte de 

yükselmeler görülmüştür. 1980 yılında canlanmaya başlayan 

sektör 1981'de bu gelişmesini sürdürmüş, 1982 yılında da 

bu gelişmeyi dışsatıma yönelik bağlantılarla daha da hız¬ 

landırmıştır. 

^Kaynak: DPT IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ö.Î.K. 
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1. Sektördeki Kuruluşlar 

Başlangıçta ev imalatçıları ile başlayıp, atölye 

ye daha sonra fabrika aşamasına geçen deri konfeksiyon 

sanayi bugün için 2,4 milyon parça/yıl üretim yapacak kapa¬ 

siteye ulaşmıştır. Bu kapasitenin 500 bin parçası varlığını 

koruyan ev imalatçıları tarafından, 1.9 milyon parçası da 

atölye ve fabrikalarda üretilmektedir. 

Deri konfeksiyon sanayiindeki üretimin yüzde 65'i 

birçok sanayi dalında olduğu gibi İstanbul'da kurulu atölye 

ve fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. Halen yüzde 35'i 

ise İzmir, İzmit, Konya,Elazığ ve Çanakkale illerinde yak¬ 

laşık 600 üniteden oluşan ev imalatçıları ile öteki kuruluş¬ 

larca üretilmektedir. Ancak Ticaret ve Sanayi Odalarına 

kayıtlı olanlar dışında esnaf ve sanatkarlar konfeksiyonu 

bünyesi içinde yer alan ve deri konfeksiyon imalatı yapan 

küçük işyerleri bulunmaktadır. İstanbul'da 700 adet, İzmir'de 

200 adet bu tip işyeri olduğu belirlenmiştir, %40'ının 

konutlarda faaliyetlerini sürdürdüğü bu işyerlerinde 500.000 

parça/yıl deri giysi imal edildiği tahmin edilmektedir. Bir 

kısım konfeksiyon firmaları, Odalara kayıtlı olmayan küçük 

işyerlerinde 1.500.000 parça/yıl deri giysi üretildiğini 

tahmin etmektedir. 

Sektörde faaliyet gösteren herhangi bir kamu 

kuruluşu bulunmamaktadır. Özel kuruluşların sayısı, yapısı ve 
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üretimde çalışan işçi sayısı aşağıda gösterilmiştir: 

TABLO 7. 

Kuruluşun 
kapasitesi 

(bin parça/yıl) Sayısı 
Kapasitesi İşçi 

(bin parça/yıl) Sayısı 

90 1 

Büyük 60 2 

kuruluşlar 40 

30 

20 

6 

1 

3 

532 1 200 

Atölyeler 20-1 150 1 300 2 000 

Küçük atölye ve 
ev işletmeleri 1-0,2 900 500 1 000 

Kaynak: DİE, Takip Raporları. 

Bu sektör içerisinde, halen yabancı sermaya payı 

bulunmamaktadır. 

2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı 

İmalatın büyük bir kısmı halen atölyelerde ve küçük 

ev işletmelerinde yürütüldüğü için mevcut kapasitenin kesin 

olarak belirlenmesi mümkün olamamıştır. Türkiye Ticaret, 

Sanayi, Deniz Ticaret ve Ticaret Borsaları Birliği kapasite 
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raporlarından ve DİE, üretim takip raporlarından elde edi¬ 

len bilgilere göre 1981 yılı kapasiteleri TABLO 18'de 

verilmiştir. 

TABLO 18. Deri Konfeksiyon Kurulu Kapasite Durumu 

Ana Mal Kapasite 
birimi Kapasite 

Ceket, mont Bin parça/yıl 400 

Palto, manto, pardesi II II 350 

Atölye ve Diğer deri giyim eşyası II II 1 000 

13 büyük Kürk ceket, mont 120 

işletme Kürk manto, palto 8 

Kürk giyim eşyası 30 

Küçük iş¬ 
letme ve Muhtelif Bin parça/yıl 500 

evlerde 

TOPLAM Bin parça/yıl 2 408 

Deri Konfeksiyon üretiminde kullanılan önemli gir¬ 

diler TABLO 19'da verilmiştir. 
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TABLO 19. Birim Üretim Girdileri (Parça Başına) 

M i k t a r 
Pantolon 
Etek, 
Gömlek, 
Yelek, 
Şort, 
Şapka Girdiler Birim 

Pardesü 

Pardesü 

Manto 

Ceket 

Mont 

Kadın Erkek 

Deri dm2 600 400 480 300 

Astar m 5 3 3.5 2 

Tela m 0.7 0.5 0.6 -

Ekstrafor m 2 2 2 -

Yayıştırıcı bant m 7 5 5 2 

Dikiş ipliği kg 0.05 0.05 0.05 0.05 

Omuz vatkası çift 1 1 1 -

Kordonet kg 0. 025 0. 050 0.025 0 .025 

Triko garnitür dm2 50 50 50 -

Düğme veya çıt 
çıt-çıt adet 15 15 15 5 

Fermuar m 0.5 0.5 0.5 -

Toka adet 4 4 4 -

Kemer kapsülü takım 8 8 8 4 

Yapıştırıcı kg 0.1 0.1 0.1 0.1 

Etiket adet 5 5 5 2 

DİE'nin 13 büyük kuruluşun 1981 yılı kapasitesi ve 

üretim miktarı takip raporları üzerinden yapılan kapasite 

kullanım oranı hesaplarına göre, bu kuruluşlarda 1981 yılında 

DPT 
.t; syo£- v • <*...♦ cm, 
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gerçekleşen üretim 364 bin parça/yıl kapasite ise 532 bin 

parça/yıl'dır. Buna göre, 1981 yılı kapasite kullanım oranı 

yaklaşık %68.4 olarak gerçekleşmiştir. 

3. Üretim 

a. üretim Yöntemi-Teknoloji(1) 

X/7 Deri giyim eşyası üretimi iki temel imalat süre¬ 

cine ayrılmaktadır; kesme ve birleştirme (dikme) . Bütün 

fabrikalarda, İsveç gibi sanayileşmiş ülkelerde dahil olmak 

üzere; deri, kıymetli bir malzeme olması, kusurlarının gözle 

görülerek ayrılabilmesi ve en ekonomik biçimde kullanılabil¬ 

mesi için elle kesilmektedir. Bu konuda makine kullanılması 

ve kesim işlemlerinin makine ile yapılması, işçiliğin çok 

pahalı olduğu ülkelerde bile ekonomik olmamaktadır. Birleş¬ 

tirme (dikme, astarlama, düğme ve çeşitli aksesuarların 

dikilmesi işlemleri ise makine ile yapılmaktadır. Kullanılan 

makineler; sanayi dikiş makinesi, ilik ve düğme makinesidir. 

Bu makinelerin ömrü, genel olarak 10 yıl olarak hesaplanmak¬ 

tadır. 

Deri konfeksiyon henüz tekstil konfeksiyonda olduğu 

gibi tam bir otomasyona gidememiştir. İşlerin yoğun olduğu 

Temmuz-Ekim döneminde, kuruluşlar birden fazla vardiya ile 

çalışırlar ve kapasite hesaplarında işletmede kullanılan 

dikiş makinelerinin sayısı esas alınır. 

^1^ Kaynak: DPT IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ö.l.K. 
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b. Üretim Miktarları i/\ 

Yurtiçi üretim miktarlarının bir envanter ça¬ 

lışması ile tesbit edilmesi mümkün olamamıştır. Bu nedenle, 

DlE'nin 13 büyük kuruluşu takip raporları ve DPT'nm yıllık 

üretim istatistikleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalar 

sonucunda yıllık programlarda yer alan rakamlara göre geç¬ 

miş yıllardaki yurtiçi üretim miktarları TABLO 20'de veril¬ 

miştir. 

TABLO 20. Deri Konfeksiyon Yurtiçi Üretimi (Bin Parça) (1) 

1972 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

700 1 800 2 000 1 750 1 800 1 950 2 023 

(1)DPT, Yıllık Programı. 

Tablo 20'den de görüleceği üzere 1972-1978 yılları 

arasında deri konfeksiyon üretiminde büyük bir artış olmuş, 

üretim 700 bin adet/yıl'dan 2 milyon adet/yıl'a yükselmiştir. 

1979 yılında nakit sıkışıklığı ve kalitesiz mal üretimleri 

nedeniyle karşılaştıkları talep yetersizliği nedeniyle küçük 

atölyelerin bir kısmı kapanmış ve üretim 2 milyon parça/yıldan 

1.75 milyon parça(yıla düşmüştür. 1980 yılında vergi iade 

oranlarının arttırılması ile üretimin 1980 yılında 1.8 milyon 

parça/yıl, 1981 yılında 1.95 milyon parça/yıla çıkması sağ¬ 

lanmıştır. 1982 yılında üretim miktarı daha da artarak 

2.023 milyon parçaya çıkmıştır. 



Üretim miktar ve değerleri (1981 yılı fiyatlarıyla) 

M: Bin parça 

D: Milyon TL. 

1972 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

MD M D MD MD MD MD MD 
oo 
CTı 

700 5.840 1.800 14.940 2.000 16.600 1.750 14.500 1.800 14.900 1.950 16.200 2.023 16.800 
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4. Dış Ticaret Durumu 

a. İthalat 

Deri Konfeksiyon sektörünün, mamul ve yarı mamul 

ithalatı yoktur. İmalatta kullanılan ana girdilerden mamul 

deri tümüyle yurt içinde üretilmektedir. 

Astar, tela ve diğer aksesuarlardan bir kısmı 

ithalat yoluyla temin edilmektedir. Ancak, ithal edilen *< 

bu aksesuarlar tekstil giyim eşyası imalatında, deri eşya 

imalatında vb. diğer sanayi dallarında da kullanılmaktadır. 

Bunun ne kadarının deri konfeksiyon sanayiinde kullanıl¬ 

dığı deri konfeksiyon üretim miktarı ve bu üretimde kulla¬ 

nılan aksesuar miktarından tam olarak hesaplanamamıştır. 

b. İhracat 

Üretimin büyük bir kısmını (yaklaşık %70'ini) 

ihracata yönlendirmiş olan deri konfeksiyon sanayi ihra¬ 

catında, son 15 yıl içerisinde büyük bir gelişme görülmüştür. 

1966 yılında sadece 400 adet (19 bin dolar) olan deri giyim 

eşyası ihracatı, 1974 yılında 1.5 milyon parçaya (72 milyon 

dolara) ulaşmıştır. 

Deri konfeksiyon sanayiinde ihracat 1971 yılında 

AET ile yapılan katma protokolla başlamıştır. Başta Batı 

Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri 1972-1974 yıllarında 
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büyük miktarlarda deri giysi talebinde bulunmuştur. Ancak 

o yıllarda deri konfeksiyon sanayiinde kurulu kapasite 

bunu karşılayacak düzeyde olmadığı için kalite ikinci plana 

atılmış ve 1974 yılına kadar ne üretildiyse o ihraç edil¬ 

miştir. Böylece ilk kez girilen bu pazarlarda kalite yönün¬ 

den olumsuz bir etki yaratılmıştır. 

1975 yılından itibaren dış pazardaki talep azalmış, 

bunun yanısıra aşırı fiyat artışları hammadde temini ve 

işçilik sorunları nedeniyle sektörde fason imalata ağırlık 

verilmiştir. Kurulu kapasiteler üzerinden sipariş alınarak 

yapılan fason imalatta, kalite düşmüş ve siparişler zamanında 

karşılanamamıştır. Bunun sonucu olarak, deri giyim eşyası 

dış satımında 1979 yılına kadar önemli miktarda düşüş görül¬ 

müştür. Bu düşüşte, deri konfeksiyon sanayiinin Kore, 

Tayland, Arjantin gibi ülkelerin ucuz fiyatları ile rekabet 

edememesinin payı büyük olmuştur. 

1979 yılına kadar devam eden bu durum, alınan önlem¬ 

lerle değişmeye başladı. Dış pazarda fiyat rekabetini sağ¬ 

lamak üzere alınan ihracatı teşvik tedbirleri ile vergi 

iade oranlarının artırılması 1980 yılından itibaren dış¬ 

satımın miktarının artmasına ve kalitenin gelişmesine sebep 

olmuştur. "1980 yılında dışsatım tutarı 49.2 milyon dolar 

iken, bu rakam 1981'de yüzde 58.7 lik bir artışla 78.1 milyon 

dolara yükselmiştir. 1982 yılında ise 84.0 milyon dolara 

çıkmış bulunmaktadır (1). 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı EBÎM kayıtları. 



TABLO 21."Deri Giyim Eşyası İhracatı 

Mamul Gümrük 1 9 7 2 19 7 3 19 7 4 19 7 5 1 19 7 6 1978 

Tarife Pozisyonu M D M D M D M D M D M 

Tabbi deriden ce¬ 
ket, palto, panto¬ 
lon ve diğer üste 
giyilen eşya 

998.1 20109.7 1466.8 41745.4 1911.5 71829.7 1584.9 63.956.5 1302.4 48.146.7 950.1 

Tabii deriden 
eldiven 

5.9 63.8 12.7 155.6 0.6 9.4 0.8 14.1 0.3 10.1 -

Tabii deriden diğer 
giyim eşyası 

1.9 12.4 2.7 121.6 0.9 8.9 0.1 1.8 0.3 2.6 1.6 

Kürk süet ve kürk 
mamulleri 

24.0 249.3 40.6 629.2 1.2 65.7 0.8 73.9 310.7 11563.9 264.2 

TOPLAM L029.9 20435.2 1522.3 42660.8 1914.2 71913.7 1550.6 64046.3 1613.7 59723.3 1215.9 

KAYNAK: Dış Ticaret İstatistikleri, Ticaret Bakanlığı. (1) 1982 Yılı 9 aylık (Ocak-Eylül) ihracat rakamları. 
NOT: 42 03 11 pozisyonuna giren mamuller: Tabii deriden oeket, palto, pantolon ve diğer üste giyilen eşya. 

42.03 12 pozisyonuna giren mamuller: Tabii deriden eldivenler. 
42 03 19 pozisyonuna giren mamuller: Tabii deriden diğer giyim eşyası. 
43 03 00 pozisyonuna giren mamuller: Kürk süet ve kürk mamulleri. 



► <> 

M: Ton 

D: Bin Dolar 

1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 19 8 2 

M D M D M D M D 

519.9 28069.3 465.6 30158.6 881.2 54286.1 1087.1 64389.2 

0.3 2.8 0.1 1.2 0.4 16.7 7.1 124.6 

1.9 118.2 1.1 23.6 45.9 1911.1 6.8 164.5 

212.6 14635.9 229.9 18997.3 307.5 23798.3 76.4 7864.8 

734.7 42826.2 696.7 49180.7 1235.0 80012.2 1177.4 72543.1 
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TABLO 22 

Mamul Birim Fiyat TL. 
(1981) 

Birim Fiyat TL. 
(1982) 

Palto (kürk süet) 22.000 27.000 

Kaban (kürk süet) 17.000 19.000 

Mont (kürk süet) 12.500 14.000 

Ceket (napa) 7.500 12.000 

Palto (Napa) 10.500 17.000 

Pardesü (Napa) 10.500 17.000 

Çeşitli 

lan, toptancı 

verilmiştir. 

mamuller için 1981 yılı fabrika 

fiyatları ve tüketici fiyatları 

çıkış fiyat- 

aşağıda 

TABLO 23 

1982 Yılı Fiyatı TL/Parça 
Mamul c i n S 1 Fabrika Çıkış Toptancı Tüketici 

Deri ceket 

Pardesü, palto 

Pantolon 

Mont 

9.500 10.450 

12.350 13.585 

3.500 3.850 

8.000 8.800 

13.500 

17 .600 

5.000 

11.440 
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K. 
/ 

5. îstihdaırı Durumu 

Deri konfeksiyon sanayiinde küçük ve orta büyüklük¬ 

teki işletmeler, mevcut tesislerin çoğunluğunu oluşturmak¬ 

tadır. Bu durum Tablo 24'de gösterilmiştir. 
4 

TABLO 24- Deri Giyim Eşyası Sanayiinde Çalışanların Durumu 

Mühendis çalıştıran 

Teknisyen çalıştıran 

10 işçiye kadar çalıştıran 

11-50 işçi çalıştıran 

50-100 işçi çalıştıran 

101 den fazla işçi çalıştıran 

KAYNAK: Türkiye Odalar Birliği. 

Tablo 24'de verilen değerler, Odalara kayıtlı olan 

kuruluşlara ait değerlerdir. Bu işyerlerinde yaklaşık 

1.9 milyon parça üretim yapılmakta olup, geri kalan 500 bin 

parça ise varlığını koruyan ev imalatçıları tarafından 

üretilmektedir. Bunlarda çalışan işçi sayısının kesin 

olarak bilinmesi mümkün değildir. Elde bulunan bilgilere 

göre toplam üretimin yaklaşık %23 ünü gerçekleştiren 13 büyük 

kuruluşta çalışan işçi sayısı 1200 dür. Atölye ve küçük ev 

işletmelerinde çalışan işçi sayısı kesin bilinmemekle birlikte, 

İşyeri Sayısı 

7 

8 
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üretim kapasitesi dikkate alınarak yapılan hesaplamalardan 

yaklaşık 3000 işçinin çalıştığı hesaplanmıştır. Ancak bu 

miktar sadece üretimde çalışan ve 8 saat vardiya işçisi 

gibi çalışan işçi sayısını göstermektedir. Üretimin yanısıra 

ambalajlama, pazarlama, gösteri, vb. konularında çalışan 

personel sayısı dikkate alınacak olursa bu miktarın yüzde 

50 oranında artırılması uygun bir varsayım olacaktır. 

Ayrıca, bu sektördeki işlerin sezonluk olması ve ev işlet¬ 

meleri ve atölyelerde yıl boyunca tam gün çalışma yerine 

sezonluk içşi kullanılması nedeniyle deri konfeksiyon 

sanayiinde çalışan işçi sayısının yaklaşık olarak 10.000 

civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Deri konfeksiyon sanayiinde en önemli sorunlardan 

biri yetişmiş eleman sorunudur. Bu sorun direkt olarak 

kaliteyi etkilemektedir. Bu sorunu gidermek için Milli 

Eğitim Bakanlığı ile deri konfeksiyon sanayicilerinin bir¬ 

likte kurmakta oldukları "Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi"nin 

sektörün ihtiyacı olan kaliteli eleman yetiştirme açısından 

büyük bir boşluğu dolduracağı tahmin edilmektedir. 

6. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

a) Son iki yıldaki gelişmeler ve ekonomik 

politikaların etkileri 

Deri konfeksiyon sanayii 1976 yılından itibaren 

satın alma gücünün azalması, aşırı fiyat artışları, hammadde 
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sağlanmasında güçlük ve işçilik sorunları nedeniyle büyük 

bir bunalıma girmiştir. Dışsatımlarda devamlı olarak bir 

azalma görülmüştür. 1979 yılından itibaren alınan önlem¬ 

lerle bu durum önemli ölçüde düzeltilmiş, küçük imalatçı¬ 

lar kapanmış, bunların pazar payları büyük imalatçıların 

eline geçmiştir. Vergi iade oranlarının yükseltilmesi ile 

1980 yılında dışsatımda artışlar görülmeye başlanmıştır. 

1982 yılında gelişmenin dışsatıma yönelik bağlantılarla 

arttığı gözlenmiştir. 

Deri konfeksiyon sanayiinde dışpazarda karşılaş- 

tığımız rakip ülkeler Fransa, İtalya ve Ispanya'dır. 

Bu ülkeler, Türk ham derileri yardımıyla dışpazarlarda 

kendilerine yer edinmişlerdir. Ham deri, yarı mamul ve 

mamul derinin ihracının lisansa bağlanıp bu ülkelerin 

hammadde temininde sıkıntıya düşmeleri sonucu, deri işleme 

sanayilerinde bir gerileme olmuştur. Türk konfeksiyon 

sanayiinin en büyük rakibi, Avrupalı imalatçıların Uzak 

Doğu ve Doğu Bloku ülkelerinde fason olarak imal ettirdik¬ 

leri mallardır. Bu ülkelerde işçiliğin ucuz olması ve pek 

çok ülkeden mamul deri satmalma imkanının olması avantajı 

olmaktadır. 

Türkiye'nin deri konfeksiyon dışsatımının büyük bir 

bölümü Federal Almanya'ya gerçekleştirilmektedir. Bu ülkeyi 

İsviçre, Hollanda, Belçika izlemektedir. 
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Dışsatımın yanında 1981 Nisan ayında yergi iadesi 

oranlarının yükseltilmesiyle iç ye dış piyasadaki fiyat 

farklarının kısmen karşılandığı ve dışsatım fiyatlarının 

iç fiyatlara göre daha düşük oranda artış eğilimi göster¬ 

diği izlenmektedir. 

b) Sorunlar 

Deri konfeksiyon sanayiinde amaç üretimi artır¬ 

mak ve artan bir üretimi ihracata yönlendirmektir. Bunun 

için gerekli olan temel özellikler ise, talebe çabuk cevap 

verebilmek, uygun fiyat, kaliteli hammadde, iyi işçilik ve 

pazarlama gereklerine uyabilmektir., 

Türkiye'nin deri giyim ihracatında ortaya çıkan 

sorunlar: 

1. Kaliteli hammadde temininde güçlükle karşıla¬ 

şılması ve pahalı bir hammadde olan derinin parazit, has¬ 

talık, yüzme hatalarından dolayı kalitesiz olması. 

2. Kaliteli işçilik temininde karşılaşılan zor¬ 

luklar ve bu nedenle ortaya çıkan ölçü, dikiş, denk ve biçim 

bozuklukları, 

3. Hammadde fiyatlarında meydana gelen artışlar 

ve buna bağlı olarak işletme sermayesinde ihtiyaç görülen 

yükselmeler, 
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4. İhracatçılarımızdan bazılarının teslim şartları 

ve diğer yönlerden ticari yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

ve bunun piyasada yarattığı olumsuz etkiler, 

5. Deri sanayiinde faaliyet gösteren küçük işletme 

ve atölyelerin üretim, pazarlama ve ihracat konularında 

yetersiz olmaları, 

6. Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun örneğin; 

Kuzey Çin, Güney Kore, Tayland, Hindistan, Pakistan, 

Arjantin gerekli tesisleri kurarak mamul madde ihracatçısı 

durumuna gelmeleri, bunun için deri konfeksiyon sanayilerini 

geliştirmeleri ve piyasayı elde etmek için çok ucuz fiyatla 

mal sürmeleri, 

7. Deri konfeksiyon ürünlerimizin boy, ölçü ve 

numaralarının satıldığı ülkenin standard ölçülerine uygun 

olmaması ve birbirinden farklı olması, 

8. Bilgi verici etiketleme konusunun yeterince geliş

memiş olması nedeniyle giysinin üstünde nasıl bakılması 

gerektiği, temizleme koşulları, malzemenin cinsi ile ilgili 

bilgi veren etiketlerin bulunmaması, 

9. Deri konfeksiyonda kullanılan toka, düğme, astar, 

tela vb. aksesuarların kalitesiz olması, 
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10. Ambalajlama durumlarının yeterince iyi olmaması, 

11. İthalatçı kuruluşların fiyatların devamlı olarak 

yükselmesi sonucu, uzun süreli bağlantı yapamamaları bu 

nedenle satışların partiler üzerinden ve sezonluk olarak 

yapılması, 

12. Haberleşme olanaklarının sınırlı olması, 

13. Tanıtma faaliyetlerinin özellikle sergi, fuar, 

moda gösterileri vb. yeterli düzeyde olmaması. 

Y 

7. Diğer Memleketlerde Durum ve Mukayesesi 

Diğer memleketlerdeki durumu görmek ve Türkiye ile 

mukayesesini yapabilmek için, deri konfeksiyon ticaretinde 

önem taşıyan ülkelerin üretim durumları aşağıda verilmiştir. 

Deri konfeksiyon sanayi üretimi son 15 yılda büyük 

bir gelişme göstermiş ve üretimde yaklaşık olarak yüzde 400 

artış görülmüştür. Bunda en önemli etken deri konfeksiyon 

sanayiinde görülen teknolojik gelişmelerdir. 

Daha önceleri büyük ölçüde küçükbaş hayvan derisinden 

yapılan deri konfeksiyonda parça büyüklüklerinin yeterli 

olmaması nedeniyle kayıplar büyük olmaktaydı. 19601lı yıl¬ 

lardan sonra büyükbaş hayvan derilerinden gayet ince, kağıt 

ve güzel görünümlü deri yapılmaya başlanılmış, bu ise deri 

boyutları nedeniyle kesme işlemindeki zorlukları gidermiş 
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ve dolayısıyla kütle üretimini artırmıştır. 1965-1969 yıl¬ 

larında deri konfeksiyon üretimi iki katma, 1975 yılında 

ise tekrar iki katına çıkmıştır. 

Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kore ve Tayvan gibi 

gelişmekte olan ülkelerin üretimi, bugün dünya toplam 

üretiminin yaklaşık yüzde 60.8'ini oluşturmaktadır. Bu 

konudaki üretim artışındaki ana neden ihracatta görülen 

artmalardır, gelişmekte olan ülkelerin üretiminin yüzde 

85'i A.B.D. leri ve OECD ülkelerine olmaktadır. Son üç 

yıldır, Türkiye, Hong Kong, Meksika, Haiti ve Kolombiya da 

dünya pazarlarında önemli yer almaya başlamıştır. 

C- ÜLKE İMKANLARI 

Deri Giyim Eşyası sektörünün geliştirilmesi konusunda 

mevcut ülke imkanları incelenecek olursa bu imkanlar aşa- 

ğıda belirtilen faktörlerle tayin edilebilir: 

1- Hammadde (deri) üretim imkanları 

2- Yönetici ve kalifiye işçilik 

3- Pazarlama ve dağıtım 

4- Sermaye 

5- İkame maddeleri ile rekabet 

6- Teknoloji transferi 

7- Araştırma ve geliştirme imkanları. 
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1- Hammadde üretim İmkanları 

Türkiye'de deri sanayiinin ana girdisi olan ham 

deriler çok az sayıdaki büyükbaş deri alımı hariç tutulursa, 

tümüyle iç kaynaklardan sağlanmaktadır. Ham deri üretimi- 

ninin tek kaynağı ise hayvancılık olduğuna göre ülke imkan¬ 

larının geliştirilmesi büyük ölçüde hayvancılığın geliş¬ 

tirilmesine bağlı olmaktadır. Bugün için ithal edilen deri 

miktarı, deri sanayiinde kullanılan toplam deri miktarına 

nazaran çok az bir miktar oluşturmaktadır. Bu nedenle mik¬ 

tar bakımından yeterli hammadde kaynağına sahip olan ül¬ 

kemizde bunun kalite yönünden geliştirilmesi ile gerekli 

hammaddenin temin edilmesi mümkündür. Mevcut mamul deri 

işleme kapasitesi ise deri konfeksiyon sanayi için gerekli 

miktarda ham deriyi işleyecek kapasiteye sahiptir. Deri 

işleme sanayii bugün için işlenebilir deri miktarına bağlı 

olarak yaklaşık olarak %65 kapasite ile çalışmakta olup, 

kapasite kullanım oranının arttırılması ile deri konfeksiyon 

sanayiinde istenilen gelişmenin sağlanması mümkündür. 

2- Yönetici ve Kalifiye İşçilik 

Yönetici ve kalifiye işçilik sorunu sanayinin her 

dalında olduğu gibi deri konfeksiyon sanayiinde de görül¬ 

mektedir. Son yıllarda kalifiye işçilik sorununu bir miktar 

çözmek amacıyla kurulmuş bulunan deri-konfeksiyon okulu 

bu sorunu belirli ölçüde halledecektir. 
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3- Pazarlama ve Dağıtım 

Deri konfeksiyon sanayiinde önemli olan dış pazar¬ 

lama olmaktadır. Bu konuda son yıllarda önemli bir gelişme 

görülmesine rağmen, bazı önemli sorunlar vardır. Aşağıda 

belirtilen bu sorunların çözümlenmesi ile önümüzdeki 5 yıl 

içinde deri konfeksiyon ihracatında yüzde yüzlük bir artış 

sağlanması mümkündür. 

i- İthalatçı firmalara gönderilen örnekler ile 

asıl parti arasında kalite farkı olması, 

ii- Siparişin zamanında teslim edilmemesi, 

iii- Beden ölçüleri konusunda, ülkelerin ölçü 

standardlarına dikkat edilmemesi, 

iv- Bilgi verici etiketlerin eksik olması, 

v- Fiyatlarda fırsatçı olunması ve fiyatların 

devamlı değişiklik göstermesi nedeniyle devamlı bağlantı 

yapılamaması, 

vi- Haberleşme imkanlarının kısıtlı olması, 

vii- Tanıtma faaliyetlerinin yeterince olmaması. 
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4- Sermaye 

Deri konfeksiyon sanayiinde gerekli olan sabit 

sermaye miktarı çok yüksek olmamakla birlikte, ihtiyaç 

duyulan işletme sermayesi oldukça yüksek olmaktadır. Bu 

nedenle, pazarlama konusu büyük önem taşımakta ve malın 

çok kısa süreli de olsa stokta kalması işletmenin işletme 

sermayesi yönünden darboğaza girmesine neden olabil¬ 

mektedir. Şu andaki işlenmiş deri fiyatının 4500-5000 TL 

olduğunu düşünürsek işletme sermayesi ihtiyacı daha açık 

ortaya çıkmış olur. 

5- İkame Maddeleri ile Rekabet 

ı 

Deri konfeksiyon sanayi talebi daha çok gelir 

düzeyi ile ilgili olmaktadır. Son yıllarda büyük ölçüde 

kullanılmaya başlanılan sentetik deri, ucuz olması nede¬ 

niyle belirli bir gelir düzeyine hitabetmekte ve tabii 

deriden yapılmış deri giyim eşyası talebini etkilememektedir. 

6- Teknoloji Transferi 

Son yıllarda deri işleme teknolojisindeki geliş¬ 

meler büyükbaş derilerden de, konfeksiyon sanayi için 

çok uygun olan ince hafif derilerin yapılmasına imkan 

sağlamış, bu ise kesimdeki zayiatların azalmasına sebep 

olmuş ve kütle üretimine geçişi kolaylaştırmıştır. 
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Ülkemizde deri konfeksiyon sanayiinde kullanılan 

deriler büyük ölçüde küçükbaş hayvan derileridir. Bu ise 

yeterli miktarda üretilmektedir. Büyükbaş hayvan derisinde 

ise üretimin yeterli olmaması nedeniyle ithalat yapıl¬ 

maktadır. Ülkemizde ayrıca işçilik gelişmiş ülkelere naza¬ 

ran daha ucuz ve büyük bir istihdam sorunu vardır. Bu 

nedenle, teknolojik gelişmelerin izlenmesinde bu faktör¬ 

lerin de dikkate alınması gerekmektedir. 

7- Araştırma ve Geliştirme İmkanları 

Dericilik konusunda eğitim ve araştırma çalışma¬ 

larını yürüten, "Dericilik Eğitim ve Araştırma Enstitüsü" 

mevcuttur. Ancak bunun imkanlarının geliştirilmesi ve 

konfeksiyon konusundaki eğitime ağırlık verilmesi gerekmek¬ 

tedir. ve bu Enstitünün geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

D- BEKLENEN GELİŞMELER 

1- Talep Çalışması (1984-1988-1993) 

a- Yurtiçi Talep Projeksiyonu 

Deri konfeksiyon sanayiinde 1972-1982 yılları 

arasında görülen yurt içi talep miktarları Tablo 25'de 

verilmiştir. Buna göre 1978 yılma kadar yurt içi talepte 

bir artma görülmüş, 1978 yılından itibaren bir azalma 

dikkati çekmiştir. Bu miktarın bundan sonra büyük bir artış 
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göstereceği tahmin edilmemektedir. 1981 yılında üretim, 

talep oranının tekrar dengeye eriştiği ye yüzde 25 oranında 

dengede kaldığı görülmektedir. Bundan sonraki yıllarda da 

aynı dengenin korunacağı ve yeni yatırımların ihracat 

taahhütleri dikkate alınarak yapılan yurt içi talep projek¬ 

siyonu aşağıda verilmiştir. 

TABLO 25. Deri Giyim Eşyası Yurt İçi Talep Projeksiyonu 
(1983-1993) 

 (1981 fiyatlarıyla)  
Yıllar 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1993 

Miktar, 

Bin Parça 529 646 668 681 694 707 893 

Değer, 

Milyon TL. 3 703 4 522 4 676 4 767 4 858 4 949 6 251 

b- İhracat Projeksiyonu 

1985 yılı için Gelişmiş Ülkelerin deri konfek¬ 

siyon tüketimi 35.2 milyon parça, gelişmekte olan ülkelerin 

ise 6.8 milyon parça olacağı tahmin edilmektedir. Toplam 

tüketim miktarı ise 42 milyon parça olarak tahmin edilmek¬ 

tedir. Dünya deri konfeksiyon üretiminin yaklaşık olarak 

yüzde 90'ı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından 

tüketilmektedir. Tüketim miktarı ise giderek artan bir 
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eğilim göstermektedir. 1977-1985 yılları arasında dünya 

deri giyim eşyası tüketiminin 38.3 milyon parçadan 42.0 

milyon parçaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye üre¬ 

timinin büyük bir bölümünün yaklaşık yüzde 75'inin ihraç 

edileceği düşünülürse, dünya pazarlarında bunun absorbe 

edilme şansı büyük olacaktır. 

Son 10 yıl içerisindeki (1972-1982) ihracat durumunu 

inceleyecek olursak 1974'den 1978 yılına kadar düşüş gös¬ 

teren ihracat miktarı 1978 yılından itibaren tekrar artmaya 

başlamıştır. Gelecek yıllar için ihracat projeksiyonlarının ^ 

yapımında 1978-1982 yılları arasındaki artış hızı esas 

alınmıştır. Formül yardımıyla hesaplanan ihracat artış 

hızı 1978-1982 yılları arasında yüzde 20.7 olarak gerçek¬ 

leşmiştir. Bu artış hızının dünya dış ticareti ve Türkiye'de 

üretimde olacak gelişmeler yönünden aynen devam etmesi mümkün 

görünmemektedir. 1981 yılında üretim-ihracat oranı yeniden 

yüzde 25 dolaylarına inmiştir. Deri konfeksiyon sanayiinde 

önemli sorunların olmadığı yıllarda bu oran genellikle 

yüzde 25 olarak sürdürülmüştür, üretim değerleri ve buna 

bağlı olarak ihracat ve yurt içi talep miktarları bu oranın 

sabit kaldığı varsayımından hareketle tahmin edilmiş, aşa¬ 

ğıdaki Tablo 26'da verilmiştir. 
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TABLO 26. Deri Konfeksiyon 1983-1993 İhracat Projeksiyonu 

(1981 fiyatlarıyla) 

Yıllar 

Miktar, 

Bin Parça 1.586 1.936 2.004 2.042 2.082 2.122 2.679 

Değer, 

Milyon Dolar 87.9 107.2 111.0 113.0 115.3 117.6 148.5 

Buna göre ihracatta yıllık ortalama yüzde 6 oranında 

bir artış gerçekleşmesi beklenmektedir. 

c- Toplam Talep Projeksiyonu ^ 

1983-1993 yılları için hesaplanarak bulunmuş olan 

yurt içi talep ve ihracat projeksiyonları toplanarak, toplam 

talep projeksiyonu elde edilmiştir. Buradan elde edilen 

rakamların sektörde stok durumu olmadığından direkt olarak 

üretim rakamlarına eşdeğer olması gerekmektedir. 

2. Uygulanması Gereken Teknoloji ve üretim Girdileri 

Dünya deri konfeksiyon sanayi ve deri işleme sanayiinde- 

ki teknolojik gelişmelere paralel olarak, büyükbaş hayvan 

derisinden, konfeksiyon yapımı Türkiye'de uygulanması duru¬ 

munda, büyükbaş hayvan derisi dış aliminin giderek artması 
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gerekecektir. Türkiye'de bugün için mevcut küçükbaş hayvan 

varlığı ve bundan elde edile- deri miktarı deri konfeksiyon 

üretimini karşılayacak düzeydedir. Bu nedenle, artıkları 

minimuma indiren ve kütle üretimine imkan veren bu teknolo¬ 

jilerin uygulanmasından önce mevcut küçükbaş hayvan derisi 

ve ayrıca bunun yaratmakta olduğu istihdam miktarı gözönünde 

bulundurulmalıdır. Büyükbaş hayvan derisinden konfeksiyon 

yapımı halinde ham deri ithalat miktarının ne olacağı hesap¬ 

lanmalı ve bundan sonra bu teknolojinin uygulanmasının ekon- 

nomik olup olmayacağına karar verilmelidir. 

Bir parça deri giyim eşyası üretimi için ortalama 

olarak 500 dm^ işlenmiş deri gerektiği varsayımından hare¬ 

ketle ve parça başına gerekli olan tala, astar ve aksesuar 

miktarı dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda 

üretilecek deri konfeksiyon için ihtiyaç duyulacak girdiler 

aşağıdaki Tablo 21'de verilmiştir. 

TABLO 27. Üretimin Girdileri 

Girdiler Birim 1983 1987 1988 

Mamul deri Bm dm 1.057 1.388 1.414 

Aksesuar, kopça, toka, 
çıt çıt, kapsül Bin adet 78.2 102.7 104.6 

Astar, Tela Bin m. 9.729 12.769 13.013 

Fermuar Bin m. 1.057 1.388 1.414 
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3. İthalat Projeksiyonları 

a- ürün İthalatı 

Meycut üretim ve bundaki gelişmeler, toplam ta¬ 

lebi karşılayacak durumda olduğunda gelecek 10 yıl içeri¬ 

sinde ithalat düşünülmemelidir. 

b- Yan Ürün İthalatı 

Gelecek 10 yıl içinde sektörde yan ürün ithala¬ 

tına gerek duyulmayacaktır. 

c- Hammadde İthalatı 

Gelecek 10 yıl içerisinde, sektör için gerekli 

olan aksesuar (toka, kanca, çıtçıt, fermuar, kopça vb.) 

ile üretim için gerekli kaliteli astar ve telanın ithal 

edilmesine devam edilecektir. Toplam aksesuar ithalat 

projeksiyonları Tablo 28'de verilmiştir. Ancak bunun ne 

kadarının sektörde kullanıldığının kesin olarak bilinmesi 

mümkün değildir. Yapılan hesaplamalarda parça başına kul¬ 

lanılan aksesuar miktarları esas alınmıştır. 

TABLO 28. Aksesuar İthalatı Projeksiyonu (1983-1988) 

Yıllar 1983 1987 1988 

Toplam ithalat 

toka,kopça,fermuar 
BİRİMİ 
Ton 

200 250 275 

Deri konfeksiyon sana¬ 
yiinde kullanılan 

Fermura 
Bin M. 1057 1388 1414 

toka,kanca 
Bin adet 78.2 102.7 104.6 
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XI. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1. SONUÇ 

Ham deri,mamul deri ve deri konfeksiyon konularını 

kapsayan bu araştırmanın sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz: 

a) Ham deri 

Ham deri arzının yeterli olmamasına bağlı olarak 

küçükbaş deri işleme tesisleri %65,büyükbaş deri işleme 

tesisleri ise %35 kapasite ile çalışmaktadırlar. Mevcut 

tesislerin kapasite kullanım oranlarının arttırılmasında 

en önemli engel olan ham deri arzının arttırılması, hay- y 

vancılığm geliştirilmesi, hayvan kaçakçılığı, canlı hayvan 

ihracatı, hatalı kesim, yüzme,konservasyon ve kırsal ke¬ 

simler nedeniyle olan kayıpların en aza indirilmesiyle 

sağlanacaktır. 

Ham deri arzının talepten büyük ölçüde bağımsız ve 

spekülatif olması, fiyatların da büyük dalgalanmalara 

neden olmaktadır. Talebin fiyat esnekliğinin çok az ol¬ 

ması, buna karşılık ürünün bozulabilir nitelikte oluşu 

nedeniyle sepileme tesislerinin büyük stoklamalara gide¬ 

memeleri önemli etkenlerdir. Ham deri ihracatçısı ülkelerde 

hayvan sürülerinin yenilenmesi zorunluğu nedeniyle fiyatlarda, 

geçmişte üç yıl aralıklarla dalgalanmalar gözlenmiştir. 
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Ayrıca ye en önemlisi, ham deri üreticisi gelişen ülkelerin 

ihracat gelirlerini arttırmak için kendi deri sanayilerini 

kurma ve geliştirme çabaları arzın kısılmasında önemli rol 

oynamıştır. 

Araştırmada öncelikle sanayiinin ana girdisi olan 

ham deri üretimi ve tüketiminin son yıllardaki durumu ince¬ 

lenmiş ve beklenen gelişmeler tahmin edilmiştir. Buna göre: 

1977-1981 döneminde yılda ortalama 20.000.000 adet 

küçükbaş, 3 milyon büyükbaş hayvan derisi üretilmektedir. 

Bu rakam DİE istatistiklerine göre 24 milyon adet küçükbaş, 

4.5 milyon adet büyükbaştır. 

Büyükbaş hayvan derilerinin tamamının, küçükbaş 

ham derilerin ise 19 milyon adedinin işlenmek üzere sanayiye 

gittiği tahmin edilmektedir. 

Hayvanın yaşam, kesim ve deri pazarlaması sırasında 

ortaya çıkan sorunlar derilerinin kalitelerini büyük ölçüde 

düşürmektedir. Toplam üretimin yaklaşık %35'inin bu sorun¬ 

lardan arınmış deriler olduğu tahmin edilmektedir. 

Ham deri üretimi, hayvanın beslendiği yerde değil, 

tüketim merkezlerinde olmaktadır. Bu durumun önümüzdeki 

yıllarda da devam edeceği,dolayısıyla ham deri üretiminin 

iller düzeyinde büyük değişikliklere uğramıyacağı tahmin 

edilmektedir. 
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b- Deri İşleme Sanayii 

Gelişmekte olan ülkemizde, deri işleme sanayimiz 

modern teknolojiyi tümüyle izlememesine rağmen, asırlardır 

varlığını sürdürmektedir. Gerek sanayimizin teknik yeter¬ 

sizliği, gerekse iç talebin sınırlı oluşu ürettiğimiz 

küçükbaş derilerin ham veya yarı mamul olarak ihraç edil¬ 

mesine neden oluyordu. Bir taraftan gelişmiş ülkelerin 

çalışma koşulları güç ve emeğin yoğun olduğu deri işleme 

sanayiinde üretim kısıtlamalarına gitmeleri, diğer taraf¬ 

tan deriden yapılan mamullere olan dış talebin artması 

ürettiğimiz ham derilerin işlenerek değerlendirilmesine 

imkan hazırlamış ve ihracat durmuştur. Bu gelişmelerin 

istenilen düzeyde olmadığı, sanayiinin yapısal olarak 

tanımlanansorunlarının devam ettiği görülmektedir. 

Ürettiğimiz ham derilerin tümünü işleyecek kapasi¬ 

teye sahip olmasına rağmen, sanayii küçük,dağınık ve 

eski tesislerden oluşmaktadır. Bu tesislerde üretilen deri¬ 

lerin önemli bir bölümünün kalite sorunları vardır ve 

aşırı maliyetle üretim yapılmaktadır. 

Son yıllarda birçok tesisin makinalarından bazılarını 

yeniledikleri ve daha önce el emeğine dayanan bazı işlemleri 

makina ile yapmaya yöneldikleri görülmektedir. Kapasite 

arttırımı ve modern teknolojiyi uygulamaya yönelik bu gi¬ 

rişimlerin yeterli olmadığı, modernizasyon için gerekli 
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koşullara tümüyle uyulmadığı için başarılı olunmadığı gö¬ 

rülmektedir . 

Toplam deri işleme kapasitesini yaklaşık %60'nm 

kurulu olduğu İstanbul Kazlıçeşme'deki tesislerin tümünün, 

makina, teçhizat ve bina yönünden yetersiz oluşu altyapı 

sorunları ile bütünleşmektedir. Ayrıca bu tesislerin çevre 

kirliliği yönünden zararları nedeniyle sosyal maliyete 

büyük çapta etki etmektedirler. 

Bugüne kadar teşvik belgesi verilen projelerden 

sadece birkaç tanesi üretime başlamıştır. 10'a yakın tesiste 

gerçekleşme aşamasındadır. 

Modern teknolojiye uygun optimum büyüklükteki yeni 

tesislerin kurulması veya eski tesislerin bu hale dönüş¬ 

türülmesi ile organize sanayi bölgeleri bünyesinde bir 

araya gelmelerinin sağlanması öngörülmektedir. 

c- Deri Konfeksiyon Sanayii 

Son yıllarda en hızlı gelişen sanayii kollarından 

birisi olmasına rağmen deri konfeksiyon sanayii istenilen 

seviyeye ulaşamamıştır. Sadece küçükbaş hayvan derilerinin 

kullanıldığı bu sanayiinin yapısı, sorunları ve beklenen 

gelişmeler şu şekilde özetlenebilir: 
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1922 yılında 700 bin parça olan deri konfeksiyon 

üretimi hızlı bir bartış göstererk 1982 yılında 2 milyon 

23 bin parçaya ulaşmıştır. 

1982 yılında üretilen 2 milyon 23 bin parça deri 

giyim eşyasından 1.177,4 ton ihracat yapılarak 72.543.100.- 

Dolar döviz geliri sağlanmıştır. 

Üretimin yaklaşık %50'si küçük, %50'si de orta ve 

büyük olarak nitelendirilebilecek tesislerde yapılmaktadır. 

Küçük tesisler ekonomik etkinlikten uzak, yüksek maliyet¬ 

lerle çalışmaktadır. Seri üretim teknolojisinin uygulan¬ 

madığı bu tesislerde kalite kontrolü ve standardizasyona 

yeteri kadar önem verilmediğinden eşyaların büyük bir 

çoğunluğunun kalite sorunu olduğu ve pazarlama sırasında 

zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir. 

2- ÖNERİLER 

Türk Standartlar Enstitüsü, Sümerbank, Dericilik 

Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanlığı ile üniversitele¬ 

rin koordineli çalışması suretiyle ham deri ve mamul deri 

standartlarını- revize edilerek uluslararası normlara uygun 

hale getirilmesi ham derilerin standartlara göre sınıf¬ 

landırılması ve ticaretinde bunlara uyulmasının sağlanması 

gerekmektedir. 
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Dericilik sektörünün ana hammaddesi olan hayvancı¬ 

lığın, ırk ıslahının yapılması, yerim yönleri araştırı¬ 

lırken önemli döviz kaynağı olan deri yönünden de verimin 

dikkate alınması ve bu nedenle özellikle karaman ırkı 

koyunların sayılarının artırılmasına devam olunmalıdır. 

Karaman, dağlıç, kıvırcık gibi yerli ırklar histolojik 

yapıları itibariyle giysilik deri üretimine çok uygun ol¬ 

dukları için saf ırklar olarak muhafaza edilmeli, bunların 

sayısal artışı yanında birim hayvandan alınacak et ile 

birlikte deri verimi artırılmalıdır. 

Sanayiin ham deri ihtiyacının azami seviyede kâr 

alınabilmesi için hayvancılığımızın geliştirilmesi, canlı 

hayvan ihracatının yasaklanması ve kaçakçılığın önlenmesi 

gerekmektedir. 

Hayvancılığın geliştirilmesi açısından besiciliğin 

desteklenmesi ve bilhassa dahili pazarlamanın devlet tara¬ 

fından kontrol edilmesi, hayvancılm önemli sorunlarından 

biri olan salgın hastalıklarla mücadeleye ağırlık veril¬ 

mesi, hayvan sağlık memurları ve veterinerlerin besici ve 

hayvan üreticilerinin hizmeti ile yakme- ilgilenmelerinin 

sağlanarak zamanında aşı ve dış parazitleri önleyici ted¬ 

birler alınmasının sağlanması gerekmektedir. 

Hayven besiciliğinde etkili unsur olan yem sektörünün 

denetlenerek bol vitaminli ve ucuz yemlerin üreticilere 

ulaştırılmasına çalışılmalıdır. 
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Meraların bakımı, hayvanların derilerinin zedelenme¬ 

mesi için meraların ve tarlaların dikenli tellerle çevrilmesi¬ 

nin önlenmesi, sıcak damgalar, boyalar ve katran damgalar 

önlenmeli, yapılan damgalama renginin yapağıda kalması ve 

deriye nüfuz etmemesi ve derinin özelliğinin bozulmaması 

için topraktan mamul aşı tabir edilen tabii boyalarla dam¬ 

galama yapılmalıdır. 

Kesim ve yüzümlerde kasaplar eğitilmeli, deri tek¬ 

nolojisine uygun ve zayiatı önleyici tedbirler mahallinde 

örnek gösterilerek alınmalı, avansla çalışan kırsal çevre 

kasaplarının, deriyi değerinden aşağı bir fiyatla vere¬ 

ceklerini bilmelerinden dolayı bilhassa itinalı bir yüzüm 

yapmadığı gözönüne alınarak deri tüccarlarının kırsal 

çevredeki kasaplara avans dağıtmasının önlenmesi gerekmek¬ 

tedir. 

Kuzu derisi temini amacıyla ikiz doğum oranının 

yükseltilmesi için gerekli yetiştirme tedbirleri alınmalıdır. 

Kırsal kesimlerin ve dolayısıyla deri kaybının ön¬ 

lenmesi için Et-Balık Kurumu kombina ve mezbahalarının 

modern sisteme uygun olarak kurulup sayılarının süratle 

arttırılması ve mevcut Et-Balık Kurumu tesislerinin tam 

kapasite ile çalıştırılmasının sağlanması gerekmektedir. 
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Ham deri borsası kurulmalı, düzenli çalışması sağ¬ 

lanmalı, standart ve kalite kontrolü burada yapılarak ham 

deri ağırlıkları kuyruk üçgeninde belirtilmeli, üretilen 

ham derilerin sanayiye intikali ve bu işle uğraşanların 

eğitim yoluyla bilgelerinin artırılması sağlanmalıdır. 

Deride makas kesikleri ve izlerinin önlenmesi ama¬ 

cıyla kırkımın elektrikli makinalarla yapılması, derilerin 

budaması yapıldıktan sonra kalitelerine göre satışlarının 

yapılması ve çevre kirlenmesinin önlenmesi için dabakhanede 

kullanılmayan kafa, kuyruk ve etek derilerinin dabakhaneye 

gönderilmesinin önlenmesi gerekmektedir. 

1982 yılında ihracatın arttırılması ve gereksiz fiyat 

artışlarının önlenmesi amacıyla serbest bırakılan ham deri 

ithalatıma ve Et-Balık Kurumu tarafından ham deri satış¬ 

larında ihracata yönelik üreticilerin ve yan sanayicilerin 

ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilmeye devam edil¬ 

mesi gerekmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından deri mamullerinin kalitesini geliştirmek için 

gerekli olan ve yurt içinde yeterli miktar ve kalitede 

üretilmeyen yardımcı malzeme ve kimyasal maddelerin temini 

amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, bu düzenlemeler 

yapılıp uygun fiyat, yeterli miktar ve kalitede yardımcı 

malzeme ve kimyasal madde üretimi sağlanıncaya kadar 

ithalata devam edilmesi gerekmektedir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakan

lığı, Dericilik Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Sümerbank 

Genel Müdürlüğü ve Üniversite yetkililirenin koordineli ça

lışması suretiyle Dericilik Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün 

etkinliğinin arttırılması araştırma ve eğitim konularında 

çalışmasına hız verilmesi sanayiin eğitim, danışmanlık ve 

kaliteli üretimle ilgili sorunlarına yönelecek şekilde 

yeniden teşkilatlandırılması, kademeli olarak semi otonom 

ve otonom bir statüye kavuşturulmasının sağlanması gerek

mektedir. 

Deri işleme sanayiinde yeni tesislerin optimum büyük

lükte kurulmasına büyük özen gösterilmeli ve özellikle yetiş

miş teknik elemanların bulunması şart koşulmalıdır. Bunun 

yanında, üretim ve pazarlama ilişkilerine olumlu katkıda 
\ 

bulunabilmesi için deri sanayiinin içinde bulunduğu dağı

nıklıktan kurtarılarak örgütlenmesinin sağlanması gerek

mektedir . 

Deri giyim eşyası ihracatının arttırılabilmesi için 

ihracatımızda önemli bir yer tutan Batı Almanya, İsviçre 

gibi ülkelerin yanında Türkiye'nin ihracatında önemli bir yer 

tutmayan, fakat dünyada iyi bir pazar olan diğer ülkelere de 

yer verilmelidir. 

Derilerin renk ve kalitesinin standartlara uygun 

olması ülkemize özgü model geliştirilmesi, dış modaya 
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uyura sağlanabilmesi için modanın yakından takip edilmesi, 

konfeksiyon sanayiinde kullanılan aksesuar imalatının 

kalitesini arttırmak için gerekli tedbirlerin alınmasının 

sağlanması gerekmektedir. 

Hazır ve deri giyim ürünlerimizin dış piyasalar için 

hazırlanmasında bir defaya özgü model yerine, ileriye dönük 

satışları engelleyemeyecek piyasadan sürekli ve belirli 

bir pay alabilecek kalite ve nitelikte üretim yapılması 

için kaliteli teknik eleman yetiştirilmesi ve işçilerin 

eğitiminin arttırılması gerekmektedir. 

Hazır ve deri giyim ihracatında moda çok önemli bir 

etken olduğundan, model kolleksiyonları alıcıya uygun olan 

mümkün olduğu kadar çok sayıda ürün çeşidini kapsamalı, 

siparişler zamanında, istenilen miktarda ve kalitede teslim 

edilebilmeli, sunulan modellerin kalite ve fiyatının mevcut 

üretim kapasitesi ile gerçekleştirileceğinden emin olmadan 

sipariş alınmamalıdır. 

Her şeyden önce arzın sürekli ve düzenli bir biçimde 

olması sağlanmalıdır. Yukarıda sayılan konulardan herhangi 

birinden memnun olmayan bir alacı sözkonusu konulara dikkat 

etmeyen, ihracatçı ile aynı riske girmeyi istemeyecektir. 

Bir ülkenin insanlarının beden ölçüleri diğer ülke 

insanlarının beden ölçülerine kesinlikte uymadığı için dış 

piyasalarda satılacak giysilerin ihraç edilecek ülkenin 
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standartlarına ve ölçülerine uygun olmasına dikkat edilme¬ 

lidir. Bunun yanı sıra verilen boy, ölçü ve numaralarına 

göre aynı standartta giyim eşyası üretilmesine özen göste¬ 

rilmelidir . 

Ülkemiz kaynaklı deri giyim eşyalarının fiyatlarının 

sürekli olarak değişme ve yükselme göstermesi sesebiyle uzun 

süreli ihracat bağlantıları kurulamamakta, ancak küçük par¬ 

tiler halinde ihracat bağlantıları yapılabilmektedir. İhra¬ 

catçılarımızın bir sezon için sabit fiyatlarla uzun süreli 

satış bağlantıları yapamamaları deri giyim eşyası ihracatımızı 

olumsuz yönde etkilemektedir. Fiyat istikrarının sağlanabil¬ 

mesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

K 
Deri giyim eşyası ihracıtımızı engelleyen en önemli 

sebeplerden birisi de yeterli sermayeden yoksun küçük iş¬ 

letmelerin haberleşme tekniklerinden ve kafi derecede lisan 

bilgisi olan eleman çalıştıramamalarmdan dolayı ithalatçı¬ 

lara hitap edememeleridir. Bunun yanı sıra deri giyim eşyası 

ihracatı ile uğraşan firma ve kuruluşların yeterli tanıtma 

faaliyetinde bulunamamaları ihracatımızın gelişmesini en¬ 

gellemektedir. Bu sebeplerden dolayı ihracatımızın geliş¬ 

tirilebilmesi için ihracatçı firma ve kuruluşların azami 

seviyede tanıtıcı katalog ve broşürleri ya doğrudan doğruya 

ithalatçı firmalara ya da yurt dışı Ticaret Müşavirlikile- 

rimize göndermek suretiyle tanıtıcı faaliyetlerini arttır¬ 

ması gerekmektedir. 
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Sonuç olarak ihraçatımızm arttırılabilmesi, yurt 

içinden sağlanacak ham ve yardımcı maddelerin fiyatlarının 

istikrarının sağlanması; ihraçatçılarımızın da mamul mal, 

tanıtıcı faaliyetler ve iş ciddiyeti konusunda daha dikkatli 

olmalarının sağlanması gerekmektedir. 
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OUTLINE 

RAW SKIN PROCESS AND THE LEATHER CONFECTION SECTOR 

It is a well known fact that the Leather Processing 
industry in Turkey exist since centuries. 

Small animal skins have been exported out of Turkey 

as row or as half finished because of lack of up-to date 

technology and limited domestic requests on goods made of 

leather were increasing as production of leater goods were 
restricted since labor was getting more and more expensive 
from day to day. 

For, the main input of the leather sector is the hold 

of the animal feeding up we have to prevent and fight for 

the deseases of all kinds of the animals, and to the 

importance to the animal feeding up. The most important of 

all of this, we have to save the pure animal race. 

The leather which will be used in leathering sector 

must be kept in original order, and to do this, from begining 

i.e., raw skin must be kept in good conditions as well as 

all disorders in cutting and conserving must be done in 

correctly and completely. To do this the producers and all 

kinds of cutters in all types must be trained perfectly. 
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To set the price and quality standardisation of the 

local chemistry production as well. 

The faults of the small leather sets, and the minimize 

the losts of the leathers will bring us to maximize the 

quality of the leathers and to produce the leathers in big 
quantities. 

These restrictions and educational training must be 

done in order to have quality leathers in quantities. 

However, exportation of Turkish finished leather goods 

have not reached up to the desired level yet. Reasons causing 
this are: 

- There is enough capacity to process the raw skins 

but leather industry exists of small, old and scattered 

establishments. 

- Processing and production of leather in these 

establishments bears extreme expences and problems 

of good quality. 

- Although many establishments have replaced their old 

machinaries with those of advanced technology; because 

the necessary steps have not been followed for the 

modernisation, it is not enough to increase the 

capacity and to apply the modern technology successfully. 
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- Nearly 60% of leather processing industry which 

exist in Kazlıçeşme-Istanbul hava lack of machinery, 

equipment and substructure problems. These 

establishments causes the sea and air pollution. 

- In order to solve the problems of leather industry 
sector, it is foreseen to establish factories in 

optimum sizes bearing new and modern technology. 

Old and big processing establishments in Istanbul, 

Izmir and Bursa also have to adapt themselves to 

the up-to date technology. 

Basic notious of the leather clothing trade are good 

quality of raw material, workmanship, reasonable price and 
fast and appropriate answer to the demands. 

The export potential is affected by the molding 

variatious in different workshops. 

The quality of the raw skin and auxiliary products 

and their price instability are affecting our export 

negatively. 

In order to solve the structural problems of the sector, 

new foundations of an optimum greatness, where modern 

technology could be applied are suggested. 
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