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SUNUŞ 
TR42/19/TD0133 numaralı “Yaratıcı endüstrilere entegre olarak Gerede deri sanayinin 

saraciye ürünleri üretimine kapasite oluşturması projesi” Gerede Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 

2019 yılı Kasım-Aralık döneminde Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulmuş bir projedir.  

Uzun yıllar boyunca Gerede ilçesinin en önemli iktisadi varlığı olan dericilik, özellikle 

ayakkabı sektöründe büyük bir paya sahiptir. Ancak, deri kullanımı ayakkabı sektörü ile sınırlı değildir 

ve deri ihracat potansiyeli çok yüksek bir ara malıdır. Bu sebeple, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası 

deri sektörünün özellikle saraciye sektörü odağında, tasarım, mühendislik ve bilişim alanlarını da 

bölgedeki faaliyetlere entegre ederek ihracat hedefleri ile büyümesi adına çalışmalara başlamıştır.  

Çalışma kapsamında; 

23 işletme ile görüşülmüştür. İşletmeler, ham deri tedariki, kimyevi madde tedariki, deri 

tabaklama, kemer üretimi, evcil hayvan tasması üretimi, evcil hayvan gıdası üretimi ve tutkal üretimi 

konularında iştigal etmektedir. Bir diğer ifadeyle, deri sektörünün imalatçı konumundaki tüm 

işletmeler hakkında bilgi toplanmıştır.  

Saha ziyaretleri kapsamında işletmelere devlet destekleri hakkında detaylı bilgilendirme 

yapılmıştır. Yatırım planı yapılırken dikkate alınması gereken tüm konular özelinde farkındalık 

yaratılmıştır.  

Saha ziyaretlerinde elde edilen veriler, Porter Elmas ve 5 güç modelleri ışığında rekabetçilik 

analizinde kullanılmıştır.  

Deri üretim süreçlerinde ortaya çıkan kromlu talaş atığının geri kazanımı ve katma değer 

oluşturması açısından salpa üretimi konusu ele alınmış, iş modeli kurgulanmış ve finansal analiz 

yapılmıştır. Salpa saraciye, otomotiv, mobilya, ayakkabı, kırtasiye ve matbaa sektörlerinde hacimli 

olarak kullanılan bir malzemedir.  

Deri ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer ve tabaklanmış büyükbaş hayvan derisi için ihracat 

trend analizi yapılmıştır. Hedef ülkeler belirlenmiş ve orta vadeli analiz sonuçları oluşturulmuştur.  

Gelecek 2 yıl sürecinde tabakhane bölgesi Gerede Deri İhtisas OSB’ye taşınma sürecindedir. 

Taşınma tamamlandığında Gerede ilçesinde faaliyet gösteren deri üreticilerinin kurulu kapasiteleri 

artmış olacaktır. Özellikle kümelenme temelli ve ihracat odaklı büyüme hedeflenmektedir. Saha 
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çalışması kapsamında, kümelenme, iş modeli kurgulama, proje geliştirme, müşteri segmenti analizi, 

değer önerisi geliştirme, hedef ülkeye özel stratejik planlama, yurtdışı birim yatırımı gibi konularda 

işletmelere bilgiler verilmiştir. Büyüme hedefleri ışığında Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ve 

İnovaksiyon Proje Ajansı Gerede ilçesindeki işletmelere destek vermeye devam edecektir.  

 

Barbaros Gökhan YÜCE 
Şirket Müdürü 
İnovaksiyon Proje Ajansı Ltd. Şti. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 Çalışma, Gerede ilçesinde faaliyet gösteren deri sektörü işletmelerini kapsamaktadır. 

Görüşme yapılan işletmeler, ham deri tedariki, kimyevi madde tedariki, deri üretimi, kemer üretimi, 

evcil hayvan gıdası üretimi, evcil hayvan tasması üretimi ve tutkal üretimi konularında iştigal 

etmektedir. İlçe genelinde deri üretimi konusu yoğunluktadır. Üretilen deriler, ayakkabılık ve 

saraciyeliktir. % 95 oranla ayakkabılık deri üretimi gerçekleşen Gerede ilçesindeki toplam üretim, 

ulusal ayakkabı üretiminin % 40’lık payını kapsamaktadır.  

 Gerede ilçesinde Gerede Deri İhtisas OSB kurulmuştur ve sektördeki işletmeler eski 

tabakhane bölgesinden OSB’ye taşınma sürecindedirler. Taşınma süreci, tesislerin modernize 

edilmesi için de bir fırsat olarak görülmektedir. Tesisler modernize edilirken, yatırımlar yapılmakta ve 

üretim kapasiteleri de artmaktadır. Önümüzdeki 3 yıl taşınma süreci devam edecek ve Gerede ilçesi 

deri üretim kapasitesi artacaktır. Yatırımlar, devlet destekleri ile yapılmakta ancak, işletmeleri 

ilgilendiren çok fazla devlet desteği bulunmasına karşılık bu konuda bilgi eksikliği bulunmaktadır. 

Teknik destek kapsamında detaylı olarak Sanayi Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret 

Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri konusunda bilgilendirme yapılmıştır.  

 Çalışma kapsamında Gerede deri sektörü için rekabet analizi yapılmış, Porter Elmas 

Modeli ve 5 Güç Analizi yöntemi uygulanmıştır. Yapılan analize göre, sektörde rekabet yoğundur. 

Benzer faaliyeti gösteren işletmeler çoğunluktadır. Bu yığın müşterilere güç katmaktadır. Deri 

üreticileri satış stratejisi olarak daha ucuz ve daha uzun vadeli satışı kullandığı için alıcılar bunu fırsat 

olarak değerlendirmektedir. Tedarikçiler de deri üreticilerine göre avantajlıdır. Kimyevi maddeler 

büyük ölçekli kuruluşlar tarafından üretilmekte ve bayiler aracılığı satılmaktadır. Ürünler standart 

olduğu için deri üreticileri bu standart ürünleri kullanmak zorundadır. Derinin kalitesi kıl giderme 

işlemi ardından belli olduğu için ham deri tedarikçileri de deri üreticilerine göre avantajlıdır. Ulusal 

piyasada ham deri yeteri kadar bulunamadığı için ham deri ithal edilmektedir. Bu sebeple, deri 

üreticiler, ham deri tedarikçilerinin ithal ettiği ham deriyi almak durumundadır. Deri üretimi maliyetli 

olduğu için satışı da ikame ürünlere göre pahalıdır. Bir diğer ifadeyle, deri ürün kullanımı lüks ürün 

grubuna doğru gitmektedir. Dolayısıyla, alım gücü ve modanın da etkisiyle deri olmayan ürünlerin 

satışının artması deri üretimi için dezavantajdır, ikame malların tehdidi yüksektir. Deri üretimi için 

yatırım maliyeti ve know-how gereksiniminden dolayı sektöre yeni giren işletme sayısı azdır. Tecrübe 

odaklı düşünüldüğünde sektör dışı aktörlerin faaliyet göstermesi zor bir sektördür. Bu sebeple deri 

üreticilerine yönelik bir tehdit bulunmamaktadır.  
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 Deri üretim aşamalarında ortaya çıkan atıklar bertaraf edilmesi gerekir. Üretim 

süreçlerinde kullanılan kimyevi maddeler bertaraf edilmezse insan sağlığına zarar verebilmektedir. 

Çalışma kapsamında deri üretim süreçleri esnasında ortaya çıkan kromlu talaş ile salpa üretimi 

yapılabileceği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen tespit, Aleksander Oksalwalder tarafından geliştirilen 

iş modeli ile kurgulanmıştır. İş modeline göre salpa, mobilya, otomotiv, ayakkabı, kemer, kırtasiye 

ve matbaa sektörlerinde yoğun bir karşılık bulabilecektir. Üretim süreci deri üretimi kadar komplike 

olmasa da bir takım know-how gereksinimi bulunmaktadır. Salpa için rekabet ortamı fırsatlar 

barındırmaktadır. Ulusal pazarda salpa tek bir işletme tarafından üretilmektedir. Salpa üretimi için 

gerekli hammaddenin Gerede ilçesinde bulunması avantaj olarak görülmektedir.  

 Çalışmada salpa üretimi için finansal analiz yapılmıştır. Bu analize göre 40 Milyon 

TL yatırım gerekmektedir. Salpa üretimi için gerçekleşen analiz, Gerede ilçesindeki deri üretim 

süreçlerinde ortaysa çıkan kromlu talaş miktarı dikkate alınarak yapılmıştır. Analize göre başa 

başnoktasına 4.455.296,16 TL satış hasılatı ya da 445,53 ton salpa satışı ile ulaşılacaktır. Yatırım 

karşılanma süresi de 2. Yılın son çeyreği olarak hesaplanmıştır. 

Yapılan araştırmada hepsi deri olmak üzere ayakkabı, bel kemerleri, evrak/okul çantaları, 

el/kol çantaları, seyahat/tuvalet/sırt ve spor çantaları, tabaklanmış sığır derisi ve el çantalarının 

içinde taşınabilecek türden cep telefonu kılıfı gibi aksesuarları içeren beş farklı ürün grubu 

incelenmiştir. Bu ürün gruplarından çanta/cüzdan ve aksesuar grubunda  Türkiye’nin ihracatları 

incelendiğinde trendin benzediği görülmüştür. Bu nedenle bu ürün grubu için tek bir analiz 

gerçekleştirilmiş ancak diğer ürünler için ayrı ayrı analizler yapılmıştır. Yapılan dört analizin sonuçları 

başlıklar halinde özetlenmektedir. 

Deri Ayakkabı Grubu Araştırma Sonucu Özeti: 
Yapılan araştırma sonucunda deri ayakkabı grubu için hedef pazarların Rusya, Amerika, 

Almanya ve Katar olabileceği görülmüştür. Bahsi geçen ülkeler arasında Rusya’nın öncelikli pazar 

olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Rusya’yı takiben Almanya ve Amerika pazarı hedef ülkeler 

olarak seçilebilir. Bu önerinin altında yatan sebepler ülkeler bazında şu şekilde açıklanabilir: 

Rusya: Rusya Türkiye’nin en fazla deri ayakkabı ihracatı yaptığı ülkedir. Türkiye’nin Rusya’ya 

bu ürün grubunda yaptığı ihracat tutarları yıllar itibariyle istikrarsız görünümde olsa bile bu durumun 

politik çatışmaların ticarete yansıması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ancak Rusya 

gümrüklerinde yaşanan problemlerin farklı ülkeler üzerinden sevkiyatlarla çözüldüğü de 



 

 
 
 
 

 13 

bilinmektedir. 2019 yılı itibariyle Rusya’ya yapılan deri ayakkabı ihracatı tutarı yaklaşık 85 milyon $ 

tutarındadır. 2020 yılı ilk çeyrek verileri incelendiğinde de ihracatımızın bu dönemde 25,1 milyon $ 

olduğu; bu tutarın 2019 yılının ilk çeyreğinde 31,1 milyon $ olduğu görülmektedir. Gerilemenin 

ağırlıklı olarak pandemiden kaynaklandığı düşünülmektedir. Pandemi sonrasında Çin’den yapılan 

ithalatların bir kısmının Türkiye’ye kayması mümkün olabilir. Rusya’nın öncelikli hedef ülke olarak 

değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Amerika: Türkiye Amerika’nın deri ayakkabı ithalatı yaptığı 25. ülkedir. Coğrafik uzaklık, 

Türkiye’nin Amerika’daki rekabet gücünü düşürmektedir. Buna rağmen 2015 yılında 5,4 milyon $ 

tutarındaki ihracat 2019 yılında 11,6 milyon $’a yükselmiştir. Benzer şekilde çeyreklik veriler 

incelendiğinde de 2019 ilk çeyreğinde Türkiye’den yapılan ihracat tutarı 3,3 milyon $ iken bu rakam  

2020 ilk çeyreğinde 4 milyon $’a yükselmiştir. Türkiye’nin bu pazarda büyüme imkânı 

bulunmaktadır. Çünkü, Amerika pazarı çok büyüktür ve Türkiye menşeli deri ayakkabılar henüz 

pazarda arzu edilen düzeyde yer alamamıştır. Pazarın büyüklüğü yüksek rekabeti de beraberinde 

getirmekte; bu durumda temkinli yaklaşmayı gerekli kılmaktadır. Ancak Çin ürünlerine yönelik 

yükselen tepkiler ve ticaret savaşları Türkiye’nin bu pazarda önünü açabilir.  

Katar: Katar; Rusya, Amerika ve Almanya’nın aksine en fazla İtalya’dan  deri ayakkabı ithal 

etmekte; Çin ikinci planda kalmaktadır. Bunun sebebi, alım gücünün bahsi geçen diğer ülkelerden 

daha yüksek olması şeklinde açıklanabilir. Türkiye, Katar’ın en fazla ithalat yapılan 4. ülkedir. 

2017’de uygulanmaya başlanan ablukada Türkiye’nin iş birliği yapmış olması iki ülke arasındaki 

ilişkileri sağlamlaştırmıştır. Tutar açısından incelendiğinde de 2015 yılında 1 milyon $ tutarındaki 

ihracatımızın 2018 yılında 7.7 milyona çıktığı; 2019 yılında ise 4 milyon $ tutarında gerçekleştiği 

görülmektedir. Katar’ın pazar büyüklüğü haricindeki tüm göstergeleri olumludur. Ancak gerek nüfus 

gerekse ekonomik büyüklük açısından önerilen diğer pazarlara nazaran görünümü olumsuzdur. 

Diğer yandan, mevsimsel olarak da Katar’a ağırlıkla yazlık ayakkabı ve sandaletlerin satılabileceği 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sebeplerle Rusya ve Amerika kadar cazip bir pazar 

olarak nitelendirilmemektedir. 

Almanya: Türkiye ise Almanya’nın deri ayakkabı ithalatı yaptığı 24. ülkedir. Türkiye’nin 

Almanya’ya yaptığı deri ayakkabı ihracatı 2015 yılında 22,4 milyon $ iken 2019 yılında 36,6 milyon 

$’a çıkmıştır. Artışın özellikle 2018 yılı döviz kuru dalgalanması sonrasında ivme kazandığı dikkat 

çekmektedir. Çeyreklik veriler incelendiğinde de 2019 ilk çeyrekte 11.7 milyon $ tutarındaki ihracatın 
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2019 ilk çeyrekte 11,1 milyon $ gerçekleştiği görülmektedir. Pandeminin ilk etkilerinin hissedildiği 

bu dönemde dâhi Türkiye’nin yapmış olduğu ihracatlarda önemli bir düşüş yaşanmaması olumlu 

görülmektedir. Almanya’nın ağırlıklı olarak Uzak Doğu ürünlerini ithal ediyor olması nedeniyle bu 

pazarda fiyat rekabeti ile karşılaşılabilir. Ancak tasarım ve kalite konusunda farklılaştırılmış ürünlerle 

piyasaya girmek mümkündür. Pazarda dikkat edilmesi gereken husus standartları karşılıyor olmaktır. 

Deri Kemer Grubu Araştırma Sonucu Özeti: 
Yapılan araştırma sonucunda bel kemerleri için hedef pazarların Hollanda, Rusya, İsveç, 

Amerika ve İsrail olabileceği görülmüştür. Bahsi geçen ülkeler arasında ise İsrail’in öncelikli hedef 

ülke olması önerilmektedir. Bu önerinin altında yatan sebepler ülkeler bazında şu şekilde 

açıklanabilir: 

Avrupa Pazarı:  Her ne kadar bel kemerlerinde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 

Almanya olsa da Almanya’ya yapılan kemer ihracatlarında yıllar itibariyle düşüş yaşandığı 

görülmektedir. Tutar bazında ifade etmek gerekirse 2015 yılında Almanya’ya 11.1 milyon $ tutarında 

deri kemer ihracatı yapan Türkiye’nin 2019 yılında %26 oranında bir düşüşle 8.2 milyon $ tutarında 

ihracat gerçekleştirebildiği görülmektedir. Bu nedenle Almanya her ne kadar halihazırda en büyük 

pazarımız olsa da bu ülkede rekabetin yoğun olduğu ve Türkiye’nin pazar payını kaybettiği 

görülmektedir. Bununla birlikte Almanya’nın en büyük tedarikçileri olan Çin ve İtalya’nın Covid-19 

pandemisi nedeniyle sevkiyatlarında problem yaşıyor olması muhtemeldir. Bu anlamda Türkiye için 

kısa vadede bu bir fırsat olarak değerlendirilebilir.  

Türkiye’nin Avrupa pazarında önündeki temel engellerin ürün standartları ve rekabet olduğu 

görülmektedir. Genel olarak Avrupa ülkelerinin ithalatlarında ya markalı ve kaliteli İtalyan ürünlerini 

ya da ucuz olan başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinin ürünlerini tercih ettikleri görülmektedir. 

Türkiye’nin Avrupa pazarında aktif olabilmesinin bir yolu güçlü Avrupa markalarına fason üretim 

yapmak olabilir. Ancak bu konuda ürün standartlarını sağlaması gerekmektedir. Tercih edilebilecek 

bir diğer yol markalaşma yolu ile iyi tasarımlarla pazarda yer edinmektir. Bu durum; yüksek sermaye, 

uzun zaman ve emek isteyen bir uğraş gerektirmektedir. 

Kemer grubunda Avrupa pazarında faaliyet göstermek tercih edildiği takdirde Türkiye’nin 

trendinin yükselişte olduğu Hollanda veya İsveç üzerinden pazara girilmesi önerilmektedir. Bu 

pazarlarda Türkiye Almanya’nın aksine yıllar itibariyle ihracatını arttırmayı başarmıştır. Ancak yine de 

ürün standartlarının sağlanması konusu göz ardı edilmemelidir. 
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Amerika: Amerika deri kemer grubunda dünyadaki en büyük ithalatçı ülkedir. Ülkenin 

ithalatlarının yapısında Çin ve Avrupa ülkelerinin ağırlığı görülmektedir. Türkiye bu pazarda önemli 

bir yere sahip olamasa da ihracatlarının yıldan yıla arttığı gözlemlenmektedir. Ancak rakiplerine göre 

herhangi bir coğrafik ya da gümrük vergisi avantajı bulunmamaktadır. Ülkenin uzak oluşu, hem 

işlem maliyetlerini arttırmakta hem de pazarlama çabalarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle öncelikli 

hedef pazar olmadığı düşünülmektedir. 

Rusya: Kemer grubunda ihracat trendimizin arttığı diğer ülkelerden biri olan Rusya’da rekabet 

şartlarının Avrupa’dan daha elverişli olduğu düşünülmektedir. Öncelikle Rusya’dan başlamak 

gerekirse hedef ülkeler arasında kişi başına düşen milli geliri en düşük olan ve ekonomisi Covid -19 

salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerden dolayı oldukça sıkıntıda olan bir yapı karşımıza 

çıkmaktadır. Diğer yandan Rusya politik krizlerin sonuçlarını dış ticarete yansıtma konusunda sicili 

kabarık bir geçmişe sahiptir. Bu nedenlerle Rusya pazarının önerilen beş ülke içinde öncelikli hedef 

pazar olarak değerlendirilmemesi yerinde olacaktır.  

İsrail: İsrail pazarı diğer ülkelere nazaran nispeten küçük olmasına rağmen; gerek Türkiye’nin 

lojistik olarak erişiminin bulunması gerekse aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması nedeniyle avantajlı 

görünmektedir. İsrail’de kişi başına düşen gelir yaklaşık 43 bin $ olup, neredeyse Almanya’daki 

kadardır. Bu yüksek gelire rağmen mevcut deri kemer ithalatlarında ilk sırayı İtalya değil Çin 

almaktadır. Oysa ki İsrail, Çin ve Hindistan’a %11 gümrük vergisi uygulamakta; Avrupa Birliği ve 

Türkiye’ye anlaşmalardan dolayı bu vergiyi uygulamamaktadır. Çin’in İsrail’e coğrafik açıdan da 

ulaşımının zorluğu ve tüm bunların üstüne Covid-19 pandemisi de eklendiğinde İsrail’deki firmaların 

tedarikçi değiştirme konusunda istekli olabilecekleri düşünülmektedir. İsrail’in 2019 yılı içerisinde 

4,9 milyon $ tutarında deri kemer ithal ettiği görülmektedir. Türkiye’nin bu pazara satışları ise 568 

bin $ olup; bu tutarın büyük kısmının Filistin’e yapılan ihracattan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak Türkiye’nin bahsi geçen avantajlardan dolayı İsrail pazarında daha aktif olabileceği 

öngörülmektedir. Hedef ülkeler grubunda Covid-19 pandemisinden en az etkilenen ülkelerden biri 

olması ve ekonomik büyüme beklentilerinin diğer ülkelere göre daha iyi olması nedeniyle de bu 

pazar cazip hale gelmektedir.  

Çanta/Cüzdan/Aksesuar Grubu Araştırma Sonucu Özeti: 
Çanta/Cüzdan grubu için yapılan araştırma sonucunda potansiyel hedef ülkelerin İtalya, 

İsviçre, Amerika, Hollanda ve İngiltere olabileceği sonucuna varılmıştır. Bahsi geçen ülkeler arasında 
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ise İtalya’nın öncelikli hedef ülke olması önerilmektedir. Bu önerinin altında yatan sebepler ülkeler 

bazında şu şekilde açıklanabilir: 

İtalya ve İsviçre: Öncelikli olarak İtalya’nın kemere nazaran bu ürün grubunda çok daha 

baskın bir konumu olduğunu belirtmek gerekir. İtalya el/kol çantalarında Türkiye’nin en çok ihracat 

gerçekleştirdiği ülkedir. Hedef pazarlardan bir diğeri olan İsviçre’yi de İtalya ile birlikte 

değerlendirmek gerekir. Çünkü İsviçre’nin analize konu ürün ihracatlarına bakıldığında 2018 yılında 

İtalya’ya yaptığı ihracatların %50 oranında artış kaydedildiği görülmektedir. İsviçre’nin ithal ettiği 

ürünleri İtalya’ya ihraç ettiği; başka bir deyişle bir aktarım bölgesi gibi hareket ettiğini varsaymak 

yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, dolaylı yoldan ihracat yapmak yerine doğrudan İtalya odaklı hareket 

etmek yerindedir. İsviçre’nin bu ürün grubundaki ithalatlarına bakıldığında en büyük ithalatçı ülkenin 

Çin olduğu görülmektedir. İsviçre bu ürünlerde Çin’e ve pek çok diğer ülkeye gümrük vergisi 

uygulamamaktadır. İsviçre’nin ihracatlarının da ağırlıklı olarak diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeleri 

olduğu ve aralarında EFTA sözleşmesi bulunması nedeniyle AB ülkelerinin İsviçre’ye gümrük vergisi 

uygulamadığı göz önünde bulundurulduğunda bu durum Çin’in gümrük vergisi ve ürün standartlarını 

atlatmak için bulduğu bir yol olabileceğini akla getirmektedir. Sonuç olarak Türkiye açısından 

değerlendirildiğinde İsviçre’nin doğru bir pazar olmadığı; doğrudan İtalya’nın hedeflenmesinin 

uygun olduğu düşünülmektedir.  

İtalya’nın gerek bu ürün grubunda dünya çapında markalarının bulunuyor oluşu, gerekse 

Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı ihracatların yıllar itibariyle ciddi bir düşüşünün bulunmuyor oluşu bu 

pazarın ilk hedef pazar olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Şöyle ki; Türkiye ihracatları 

değerlendirildiğinde tek başına İtalya’ya yapılan ihracatlar diğer hedef ülkelere yapılanların 

toplamından dahi fazladır. Ancak Covid-19 nedeniyle İtalya ekonomisi büyük darbe almış ve bu 

durum büyüme beklentilerine yansımıştır. Bu dezavantaja rağmen İtalya’nın Uzak Doğu tedarikçileri 

konusunda problem yaşamış olma ihtimali yeni tedarikçi arayışlarını da tetikleyebilir. Dolayısıyla kısa 

vadede ne ile karşılaşılabileceği konusu belirsizlik taşımaktadır. Bununla birlikte ürün standartlarının 

sağlanması ilk şart olarak değerlendirilmelidir. 

Amerika: Amerika pazarı oldukça büyük olmasına rağmen İtalya ile kıyaslandığında Türkiye 

açısından ikincil önceliğe sahiptir. Gerek işlem maliyetleri, gerek mevcuttaki ihracat hacmi bir arada 

değerlendirildiğinde öncelikli olarak İtalya’nın tercih edilmesi uygun görülmektedir. 
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Hollanda: 2016 yılında Türkiye’den, belirlenen ürünlerde toplamda yaklaşık 1,5 milyon $ 

ithalat yapmışken; bu tutar 2019 yılında 4,3 milyon $’a yükselmiştir. Avrupa’daki diğer potansiyel 

hedef ülkelere nazaran Hollanda’daki deri mamulleri pazarında Uzak Doğu ülkelerinin varlığı daha 

yoğundur. Bu değerlendirme yapılırken Hollanda’nın aynı zamanda Avrupa Birliği’ne tedarik 

sağlayan bir liman ülkesi olarak da değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu ülkenin Uzak Doğu 

ve Güney Amerika ülkelerinden ithal ettiği ürünlerin bir kısmının buradan diğer Avrupa ülkelerine 

ihraç ediliyor olması muhtemeldir. Bu nedenle İtalya ile kıyaslandığında İtalya’nın önceliklendirilmesi 

yerinde olacaktır. 

İngiltere: Türkiye, İtalya’da üç ürün grubunda öncelikli ülkeler arasında yer almıyorken; 

İngiltere’nin ithalat grafiklerinde sadece deri evrak ve okul çantaları ithalatlarında öncelikli ülkeler 

arasında değildir. İngiltere özelindeki temel problem ülkenin deri ürünlere yönelik talebinde genel 

bir düşüş olmasıdır. Türkiye’nin çanta/cüzdan grubunda İngiltere’ye olan ihracatları 2015 yılında 

yaklaşık 19.2 milyon $ iken 2019 yılında bu tutar 8.1 milyon $’a gerilemiştir. Bu gerileme 

İngiltere’deki ithal deri mamul talebindeki daralmadan farklı olarak özellikle Türkiye’den gelen 

ürünlere yönelik farklı faktörlerle açıklanabilir. Bu daralmanın Türk işletmelerince ürün standartlarını 

karşılayamama ile açıklanabileceği düşünülmektedir. Çin’den yapılan ithalatlarda da benzer bir 

durumun olması bu tahmini desteklemektedir. Sonuç olarak İtalya’dan sonra ele alınması 

önerilmektedir. 

Tabaklanmış Sığır Derisi Grubunda Araştırma Sonucu Özeti: 
Tabaklanmış sığır derisi grubu için yapılan araştırma sonucunda potansiyel hedef ülkelerin 

Rusya (Beyaz Rusya), Amerika, Fransa, İspanya, İsrail ve İran olabileceği sonucuna varılmıştır. Bahsi 

geçen ülkeler arasında ise Rusya (Beyaz Rusya)’nın öncelikli hedef ülke olması önerilmektedir. Bu 

önerinin altında yatan sebepler ülkeler bazında şu şekilde açıklanabilir: 

İspanya: Türkiye İspanya’ya 2018 yılı sonrasında kayda değer tutarlarda tabaklanmış deri 

ihracatı yapmaya başlamıştır. Ancak buna rağmen İspanya, Türkiye’nin bu ürün grubunda en fazla 

ihracat yaptığı 3. ülke konumuna gelmiştir.  2018 yılına kadar bu pazara yapılan ihracat tutarının 

çok az olmasının sebebi, pazarın henüz keşfedilmemiş olması olabileceği gibi, Türkiye’nin fiyat 

rekabeti konusunda dezavantajlı olması da olabilir. Çünkü bilindiği üzere 2018 yılında döviz kuru 

avantajı nedeniyle Türkiye, ihracatçı ülke olarak pek çok pazarda avantaj elde etmiştir. Dolayısıyla 

pazara temkinli yaklaşmakta fayda vardır. 
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Fransa: Fransa’nın toplam tabaklanmış deri ithalatları incelendiğinde bu pazarda da 

İtalya’nın tartışmasız lider olduğu görülmektedir. Türkiye ise dördüncü sırada yer aldığı halde pazar 

payı %2,4’tür. Bununla birlikte, Fransa 2016 ve 2017 yıllarında toplamda yaklaşık 80 mi lyon $ 

tutarında tabaklanmış deri ithal ettiği halde, bu tutarın 2018’de 68 milyon $’a, 2019 ise 58,2 milyon 

$’a gerilediği görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye, küçülen bir pazarda küçük bir tedarikçi 

konumundadır. Ancak 2019 yılında diğer ihracatçı ülkelerin ihracatlarında gerilemeler olduğu ancak 

Türkiye’nin ihracatlarında artış olduğu görülmektedir. Bu nedenle Fransa pazarı çok cazip 

olmamakla birlikte yine de değerlendirilebilir.  

İsrail: İsrail’de de toplam tabaklanmış deri ithalatı incelendiğinde Fransa’ya benzer şekilde 

gerileme gözlemlenmektedir. İsrail 2016 yılında 2.2 milyon $; 2017’de 1.6 milyon $; 2018’de 837 

bin $ ve son olarak 2019’da 655 bin $ tutarında tabaklanmış deri ithalatı yapmıştır. Türkiye pazarda 

İtalya’dan sonra ikinci ülke konumundadır. Ancak toplam ithalat tutarlarındaki gerileme göz önünde 

bulundurulduğunda öncelikli hedef ülke olarak değerlendirilmesi uygun değildir. 

Rusya ve Beyaz Rusya: Beyaz Rusya, Rusya’ya açılan bir kapı, bir aktarım merkezi olarak 

değerlendirilmelidir. Ekonomik açıdan oldukça küçük bir yapıda olan Beyaz Rusya’nın, ambargo ya 

da gümrük krizleri sırasında Rusya’ya açılan bir kapı olarak işlev gördüğü bilinmektedir. Bu nedenle 

bu iki ülkeye yapılan ihracatlar birlikte değerlendirilmektedir. Bu durumda da bu pazarın Türkiye’nin 

en fazla ihracat gerçekleştirdiği pazar olduğu görülmektedir. Türkiye’nin Rusya ve Beyaz Rusya’ya 

yaptığı tabaklanmış deri ihracatları 2014 yılında 604 bin $; 2015 yılında 1 milyon $; 2016 yılında 

740 bin $; 2017 ve 2018 yılında 1,9 milyon $ ve 2019 yılında 1,1 milyon $ tutarındadır. 2019 

yılında Türkiye’nin toplam ihracat tutarının 7.1 milyon $ olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

Rusya ve Beyaz Rusya’ya yapılan ihracatın %16.1’e tekabül ettiği görülmektedir. Hem coğrafik 

yakınlık hem de mevcut ihracat tutarları göz önünde bulundurulduğunda bu iki ülkenin öncelikli 

hedef pazar olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

Amerika: Amerika’nın 2016 yılında toplam tabaklanmış deri ithalat tutarı 160.5 milyon $ 

iken bu rakam 2019’da 106.8 milyon $’a gerilemiştir. Pazar büyük bir pazar olsa da talepteki bu 

gerileme olumsuzdur. Türkiye’nin Amerika’daki ihracatları yıllar itibariyle artıyor olsa da tutarsal 

olarak oldukça düşüktür. Daha net ifade etmek gerekirse Türkiye, Amerika’ya 2017 yılında 455 bin 

$; 2018 yılında 542 bin $; 2019 yılında ise 852 bin $ tutarında tabaklanmış sığır derisi ihraç etmiştir. 
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Trend olumlu olsa da gerek rekabetin yoğun olması, gerek coğrafik uzaklık, gerekse toplam talepteki 

düşüş bu pazarın cazibesini yitirmesine neden olmaktadır. 

İran: İran’ın Birleşmiş Milletler ile dış ticaret verilerini paylaşmıyor olması nedeniyle 

ithalatların yapısını değerlendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte uygulanan ambargolar, 

ihracatın önünde önemli bir engeldir. Ancak uygulanan ambargonun çeşitli yöntemlerle ihlal edildiği 

de bilinmektedir. Alternatif pazarlar değerlendirildiğinde İran öncelikli hedef görünümünde değildir. 
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GİRİŞ 
Çalışma, İnovaksiyon Proje Ajansı Ltd. Şti. tarafından hazırlanan, Gerede Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın “Yaratıcı endüstrilere entegre olarak Gerede deri sanayinin saraciye ürünleri üretimine 

kapasite oluşturması projesi “ adı ile yürütülen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 

“TR42/19/TD0133“ proje kodu ile 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklediği bir 

projedir. Yapılan çalışmada Gerede ilçesinde faaliyetini deri sektöründe sürdüren 23 işletmeyi ziyaret 

edilerek üretim süreçleri, müşteri grupları, tedarikçileri, üretilen ürünler, ihracat potansiyeli, yatırım 

stratejileri, finansal kaynakları hakkında bilgi alarak sektörle ilgili veri toplanmıştır. Deri ayakkabı, 

çanta, cüzdan, kemer ve tabaklanmış sığır derisi için ihracat trend analizi yapılmış, orta vadeli analiz 

sonuçları oluşturulmuştur. Saraciye, ayakkabı, matbaa, kırtasiye, otomotiv ve mobilya sektörlerinin 

tümünde kullanılan bir ürünün Gerede ilçesindeki atıklardan üretilebileceği tespit edilmiş ve bu ürün 

özelinde iş modeli geliştirilmiştir. İş modelini desteklemek amacıyla yatırım planı, kara geçiş noktası, 

yatırım karşılanma süresi konu başlıklarını içeren finansal plan hazırlanmıştır.  

İL / İLÇE / BÖLGE HAKKINDA BİLGİLER 
Bolu ilinde merkez ilçe haricinde 8 İlçesi, 3 beldesi ve 487 köyü vardır. 2018 adrese dayalı 

nüfus kayıt sistemi verilerine göre ilin genel nüfusu 316.126 olup kentsel nüfus 233.379, kırsal nüfus 

82.747’dir. İlimizde şehirde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 73,8 iken, kırsalda yaşayan 

nüfusun toplam nüfusa oranı % 26,2’dir. Bolu şehir merkezi nüfusu 180.197’dir (Bolu Valiliği, tarih 

yok). 

Gerede, Bolu'nun bir ilçesidir. 2018 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre ilçenin 

nüfusu 33926 olup kentsel nüfus 22909, kırsal nüfus 11017’dir. Bolu ili alan kodu 374, plaka kodu 

14’tür.Bolu ili Batı Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Yüzölçümü 8.323,39 km² olan Bolu’nun 

batısında; Sakarya ve Düzce, güneybatısında; Bilecik ve Eskişehir, güneyinde; Ankara, doğusunda; 

Çankırı ve Karabük, kuzeyinde; Zonguldak illeri vardır. Gerede ilçesi Bolu'nun doğusunda 1.255 

km² yüzölçümü ile yer alır. Güney doğuda Kızılcahamam ve Çamlıdere ile kuzey doğuda Çerkeş ve 

Eskipazar, Güney batıda Dörtdivan, Kuzeyde Mengen, batıda Yeniçağa ilçeleriyle çevrilmiştir. 
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GEREDE DERİ SEKTÖRÜNÜN TARİHİ 
Dericilik, Gerede’nin 1354 yılında Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katılmasıyla 

birlikte başlayan bir faaliyettir. Başlangıçta şehrin içinde yer alan deri atölyeleri, Cumhuriyet 

döneminde şu an bulunduğu konuma taşınmıştır ve önümüzdeki 2 yıl içinde de şehrin dışında yer 

alan Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde taşınma sürecini tamamlayacaktır. Dericilik, 

Gerede ilçesi için geçmişten günümüze en önemli iktisadi çalışma alanıdır. Evliya Çelebi 

seyahatnamesinde Gerede dericiliğine yer vermiştir ve böylelikle çok eski zamanlarda bile ilçe 

açısından dericiliğin önemi anlaşılmaktadır. 17. Yüzyılın ikinci yarısında üretilen deri ürünler yerel 

pazardan büyüyerek İstanbul ve çevresinde pazar elde edebilmiş ve “Geranda“ derisi adı ile ün 

kazanmıştır. 18. Yüzyıla kadar saraciye ve kundura sektörü de ilerlemiş ancak modern üretime 

geçişte geri kalınması ile birlikte sektörde bir duraklama yaşanmıştır. Sanayi Teşvik Kanunu (1927) 

ile yeniden canlanan tabakhaneler, faaliyetlerine başlamıştır. 1937 yılında günümüzde faaliyet 

gösterilen lokasyona taşınan tabakhaneler, sektörün canlanması ve o günün şartlarında modern 

tesisler kurması ile birlikte yeniden sektörde varlığını duyurmuştur. 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen 

ihracat hamleleri de deri sektörüne hız katmış, kalite odaklı gelişmeler izlenmiş, üretim altyapısı 

güçlenmiştir. Gerede’de büyükbaş hayvan derisi üretilmektedir. İstanbul Tuzla bölgesinden sonra 

ikinci en büyük üretim bölgesi olarak hayatını sürdüren Gerede’de yaklaşık 4000 çalışan 

bulunmaktadır. Hâlihazırda faaliyet gösterilen alandan, Gerede ilçe merkezine 4 km. mesafede 

bulunan Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine taşınma süreci başlamış ve 2 yıl içinde 

tamamlanması beklenmektedir. Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Gerede – Ankara 

yoluna 2 km., Gerede ilçe merkezine 4 km. mesafededir. İmar uygulaması ile oluşturulan toplam 

alan 885.940 metrekare alanda 141 parsel bulunmaktadır. 132 parsel deri üreticileri için tahsil 

edilmiş ve kalan parseller de arıtma tesisi, eğitim alanı, KOSGEB alanı, sağlık alanı, yönetim alanı, 

resmi kurum alanı ve ticaret alanı olarak belirlenmiştir (Gerede Deri Organize Sanayicileri Derneği, 

tarih yok). 

Gerede ilçesinde, ham deri komisyonculuğu, kimyevi madde ticareti, deri üretimi, kemer 

üretimi, deriden üretilebilen evcil hayvan ekipmanları, evcil hayvan gıdaları, tutkal üretimi, jelâtin 

üretimi, deri lojistiği şirketleri yer almaktadır. Toplam 127 deri üretici bulunan ilçede dericilik ile ilgili 

diğer faaliyet kolları ile birlikte 200 civarında şirket olduğu tahmin edilmektedir.        
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 DERİ ÜRETİM SÜRECİ 
Deri üretimi birçok prosesten oluşmakta, yoğun insan gücü ve yüksek maliyetli altyapı yatırımı 

gerektirmektedir. Üretim maliyetlerinin % 50 - 70’i hammaddeden, % 7 - 15’i işçilikten, yaklaşık % 

10’u kimyasal maddelerden, % 5’i ise enerjiden oluşmaktadır. Prosesler standart olsa da ham deri 

özelliklerine göre uygulama süresi ve prosesleri icra etmek için gerekli kimyasal maddelerden 

oluşturulan formülasyon her bir ham deri için değişkenlik göstermektedir. Bir diğer ifadeyle, aynı 

formül, farklı dolapta, farklı ham deride aynı sonucu vermemektedir.  

Deri üretim prosesleri aşağıdaki gibidir; 

Ayırma: Deri hayvandan yüzüldükten sonra büyüklük, ağırlık, cinsiyet, kalite, vb… kriterlere 

göre sınıflandırılır. Bu ayrım kesimhanelerde ya da tabakhanelerde yapılır. Kategorilerine göre 

sınıflandırılan ham derilerden kuyruk ve bacak kısımları da kesilerek, kullanabilir kısımları elde edilir.  

Depolama: Ham deri çok hızlı bozulmaktadır. Bu nedenle işleme alınmadan önce 

bozulmadan depolanması gerekir. Depolama birkaç günlük kısa süreli yapılacaksa, soğuk hava 

deposunda muhafaza edilir ya da buz kullanılarak koruma sağlanır. Daha uzun süreli koruma 

yapılması gerekiyorsa tuzlama işlemi yapılır. 

Islatma – yumuşatma: Depolama esnasında kullanılan tuzun giderilmesi ve suyunu kaybeden 

derinin yeniden eski formuna kavuşması için yapılan ıslatma – yumuşatma işlemi dolaplarda 

gerçekleştirilmektedir. Bu işlem ham derinin durumuna göre birkaç saat da sürebilir ya da gün boyu 

devam da edilebilir. İşlemin amacı ham derinin tuz, kan, dışkı ve kirinden arındırılmasıdır.  

Kıl giderme – kireçleme: Büyükbaş hayvan derisi işlenen Gerede ilçesinde, neredeyse tüm 

ham derilerin kılı dökülerek ürün haline getirilmektedir, dolayısıyla kıl giderme – kireçlik işlemi 

uygulanır. Bu aşamada derinin kılı döküldüğü gibi deride bulunan ham yağ ve lifli yapıda olmayan 

proteinler ayrıştırılarak deri gözenekleri açılmaktadır. Kıl gidermek için deriye kireç ve zırnık uygulanır. 

Lifli yapıyı açmak için kireç, soda külü, kostik gibi kimyevi maddeler uygulanır. Bu işlemler de 

dolaplarda gerçekleştirilmektedir.   

 Etleme (kavaleto): Deri, sığırın gövdesinden ayrılırken üzerinde yağ, doku ve et fazlalıkları ile 

birlikte alınmaktadır. Genellikle kesici ekipman ya da küçük bir oranda makine ile deri sıyrılmaktadır. 

Etleme ( kavaleto ) aşamasında fazla et parçaları, yağ ve doku mekanik bir işlem ile ayrılır. Bu işlem 

ile uzaklaştırılan parçalar bir pompa yardımı ile tesisin dışına gönderilir. 
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 Budama: Derinin alt kısmındaki fazlalıkların mekanik işlem ile uzaklaştırılması ardından 

yarma aşamasına geçmek üzere deri bir konveyöre alınır. Bu aşamada görevli personel kesici 

ekipman ile derinin kenarlarındaki fazla ve ileriki aşamalarda kullanılmayacak parçaları ayırır. 

Böylelikle derinin net kullanım alanı elde edilmiş olur. 

 Yarma: Fazlalıklarından ayrılan derinin ileriki aşamalarda, ürün haline getirilecek kısmı olan 

cilt kısmı ile jelâtin hammaddesi olan alt kısmının birbirinden mekanik bir işlem ile ayrılması gerekir. 

Yarma işlemi derinin belirli bir kalınlık ayarlaması yapılması için döner şerit bıçaklar ile kesitinden 

ayrılmasıdır.  

 Sama: Deri üretimi kimyevi maddelerden elde edilen formülasyon ile gerçekleştirilmektedir 

dolayısıyla kimyasallara direnç göstermemesi gerekir. Sama işleminde önce amonyum klorür ve 

amonyum sülfat gibi maddeler kullanılarak kireç giderilir. Elde edilmesi hedeflenen ürünün 

özelliklerine göre sama işleminin çıktısı doğrulanır. Yumuşaklık, sıkılık tercihleri bu işlem ile belirlenir. 

Kireç giderildikten sonra istenmeyen proteinler kısa kıllardan arındırılması için deriye bir takım 

enzimler uygulanır ve sama işlemi tamamlanır.  

Piklaj: Tuz, formik asit ve sülfürik asit karışımından elde edilen bir solüsyon, dolaplar içinde 

deriye uygulanarak derinin şişmesi engellenir. Bu proses deriyi uygun PH değerine getirmek amacıyla 

yapılır ve 3 saat civarında sürmektedir.   

Tabaklama ( Kromlama ): Deri bir ürün haline getirildiğinde dayanıklı olması gerekir. 

Kromlama prosesi derinin istenilen formun elde edilmesi ve dayanıklılık kazanması amacıyla yapılır. 

Çürüme ve yüzey bozulması problemlerine karşılık deriye krom tuzları ile muamele yapılarak proses 

tamamlanır. Kromlanmış deriye wet blue ( ıslak mavi ) deri adı verilmektedir.  

Sıkma: Kromlanmış deri, bir diğer ifadeyle wet blue deri, dolap işlemini tamamladıktan sonra 

suyu sıkılmalıdır. Bu aşamada mekanik olarak derinin yüzeyindeki fazla suyu alınmış olur. 

Tıraşlama: Deri her bir ürün grubu için farklı kalınlığa sahip olmalıdır. Her ürün grubunun 

da farklı kalınlıkta deriye ihtiyacı vardır. Örneğin, zenne adı verilen bayan ayakkabısı derisi ile 

merdane adı verilen erkek ayakkabısı derisi farklı kalınlıkta üretilmektedir. Traş prosesi ile üretime 

konu olacak derinin cilt tarafının kalınlık ayarlaması yapılır.  

Nötralizasyon: Deri retenaj, boyama ve yağlama proseslerine girmeden önce zayıf alkali 

maddeler kullanılarak nötralize edilmektedir. Bu aşamada derinin PH uygunluğu ayarlanmaktadır. 
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Retenaj: Deri dolgunluk, sıkılık, dayanıklılık gibi özelliklere göre üretilmektedir. Retenaj 

prosesi ile deri yeniden tabaklanarak bu özellikleri elde etmesi sağlanır. 

Boyama: Deri bitmiş bir ürün olması için boyanması gerekir. Bitim işlemlerinde renklendirilen 

derinin tutarlı biçimde renk elde etmesi için boyama prosesi icra edilmektedir. Su bazlı asit boyalar 

ile boyama aşaması tamamlanır. 

Yağlama: Deri kromlama aşamasına gelirken sahip olduğu yağdan arındırılmaktadır ancak 

deri özelliğini kazanması için yeniden yağlanması gerekir. Bu aşamada sentetik yağlar ya da 

hayvansal yağlar ile uygulama yapılarak derinin yumuşaklığı yeniden kazandırılır. İşlem 

tamamlandıktan sonra formik asit kullanılarak asitlendirilir ve yağlama sürecinin tamamlanması için 

yıkanır. Bu sayede proseste uygulanan sentetik ya da hayvansal yağ derinin içine geçmiş olur. 

Kurutma: Dolaplarda yürütülen retenaj, boyama ve yağlama prosesleri sonunda deri yeniden 

ıslak bir haldedir. Derinin barındırdığı su seviyesini düşürmek amacıyla kurutulur. Bu aşama sonunda 

yarı mamul deri elde edilir ve crust ( ara kurutmalı ) deri şeklinde adlandırılır. Asılarak, serilerek, 

santrifüj yardımıyla olmak üzere farklı kurutma yöntemleri tercih edilerek, derinin kalitesi ortaya 

çıkartılır.  

Finisaj ( Bitim İşlemleri ): Birçok işlem ardışık olarak yürütülerek finisaj süreci tamamlanır. 

İşlemler mekanik ve kaplama işlemleri şeklinde kategorilere bölünür. Mekanik finisaj; nem seviyesinin 

ayarlanması, gerilerek deriyi yumuşatma, mekanik işlem olarak kuru taşlama ile yumuşatma, 

cilalama, düzleştirme ve desen baskı işlemleri ile tamamlanır. Müşteri talebine göre finisaj kaplama 

yöntemine ilerler. Bu aşamada da renk, parlaklık, koruma, yüzey şekillendirme ve efekt verme 

işlemleri gerçekleştirilir.   
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 Şema-1: Deri üretim süreci şeması. 
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Ham deri birçok işlemden geçtikten sonra ürün haline gelmektedir. Dolaplarda su ve kimyevi 

maddeler ile birlikte tamamlanan üretim, mekanik işlemler ile devam etmektedir. Bu süreç içinde 

deriden atıklar çıkmakta, bazı proseslerde deriden üretilen ürünlerin hammaddeleri elde 

edilmektedir. Daha somut olarak incelenecek olursa; ham deri işlemek için su, kimyevi madde ve 

enerji ihtiyacı bulunmaktadır. Çıktı olarak da bitmiş deri, kimyevi madde ile karışmış su, katı atık, 

arıtma sonrası çamur ve hava emisyonu elde edilir. 1 ton ham deri işlendiğinde 250 -300 kg. bitmiş 

deri elde edilir. Büyük çoğunluğu atık olarak çıkan deri, aslında önemli bir geri dönüşüm prosesidir. 

Eğer dericilik yapılmasa, hayvan kesimlerinden sonra ham deriler doğaya çürümeye bırakılmak 

zorundadır. Bu üretim ile ayakkabı, çanta, cüzdan, giyim eşyası, aksesuar, saraciye ürünleri, hediyelik 

eşya, vb… birçok alanda kullanım alanı bulunan bir ara malı elde edilmektedir. Ayrıca, deri üretimi 

esnasında ortaya çıkan atıklar da farklı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Yarma prosesinde derinin cilt tarafı ve alt kısmı ayrılmaktadır. Ayrılan alt kısım direkt gıda jelâtini 

üretiminin hammaddesidir. Etleme ( kavaleto ) ve yarma arasında yürütülen budama prosesi ile 

kromsuz derinin kenar budantıları tutkal üretiminin hammaddesidir. Deri kromlandıktan sonra elde 

edilmek istenen ürünün kalınlık ayarlaması yapmak amacıyla yürütülen tıraşlama prosesi sonrası 

ortaya çıkan kromlu talaş ile salpa üretimi gerçekleştirilmektedir.  

Gerede ilçesinde aylık ortalama 7500 ton ham deri üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu 

kapasiteye göre aylık ortalama 2250 ton bitmiş deri elde edilmektedir. Üretim % 95 ayakkabılık 

kalan kısmı da saraciyelik deri şeklindedir.  

Deri üretim süreçleri sonunda elde edilen deri dışında bir takım atıklar da ortaya çıkmaktadır. 

Bu atıklar da farklı sektörlerde yer alan ürünler için hammadde olarak değerlendirilmektedir. Aylık 

ortalama üretim miktarlarına göre 3000 ton jelâtin hammaddesi olan yarılmış deri ortaya 

çıkmaktadır. Aylık ortalama üretim miktarına göre 375 ton kromlu talaş elde edilerek salpa üretimine 

konu olan hammaddeye sahip olunmaktadır. Kalan atıklar arasından etleme ( kavaleto ) ve yarma 

arasındaki budama işleminde 450 – 500 ton civarında tutkal hammaddesi elde edilmektedir.  

Deri üretimi esnasında ortaya çıkan atıklardan jelâtin, tutkal ve salpa üretimine vurgu 

yapılmaktadır. Ancak, bu atıklar evcil hayvan gıdası, kolajen, deri mukavva, tuğla, ilaç kapsülü vb… 

ürünler için hammadde olarak da değerlendirilmektedir. Ek olarak, deri kromlandıktan sonra ortaya 

çıkan atıklar için özel tesisler kurulup, atık üzerindeki kromun özel teknikler ile alınması sonucu elde 
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edilen kromun yeniden deri kromlama proseslerinde değerlendirilebildiği bilinmektedir. (T.C. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, 2012) 

SAHA ÇALIŞMASI BULGULARI 
Saha çalışması kapsamında Gerede ilçesinde faaliyetini sürdüren, deri sektörü işletmelerine 

ziyaret yapılmıştır. Çalışmada dericilik, deri üretim süreçleri, işletmelerin kapasiteleri, mevcut 

altyapıları, yatırımları, müşteri grupları, tedarikçileri, iş ortakları gibi konular ele alınmıştır. Sektörü 

detaylı olarak görebilmek adına deri üreticileri, kemer üreticileri, kimyevi madde tedarikçileri, ham 

deri tedarikçileri, ortak kullanım atölyeleri arasından firmalar seçilmiş ve yerlerinde görüşmeler 

yapılmıştır. Çalışma esnasında Gerede ilçesi deri sanayinin odak noktası dışına çıkmış, deri 

hammaddesi ya da atıkları hammadde olarak kullanan farklı sektörlere hitap eden işletmeler tespit 

edilmiş ve bu işletmelere de ziyaret yapılmıştır. Sonuç olarak; deri üretimi ( tabakhane ), kemer 

üretimi, kimyevi madde tedariki, ham deri tedariki, evcil hayvan tasması üretimi, evcil hayvan gıdası 

üretimi, tutkal üretimi, jelâtin üretimi hakkında bilgiler toplanmıştır. 
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Görüşme yapılan işletmeler; 

İŞLETME TEMSİLCİ İLETİŞİM FAALİYET 

Ahi Deri Malik Gökmen Baştopçu ahideri14@gmail.com Deri üretimi 

Assa Kimya Sedat Zengin info@assakimya.com.tr Kimyevi madde tedariki 

Aycan Demir Deri ürünleri Mahmut Demir md@kemerist.com Kemer üretimi 

Birlik Deri Burhan Demirses burhandemirses@hotmail.com Deri üretimi 

Çalışganlar Deri Kemal Çalışgan kemal@calisganlarderi.com.tr Deri üretimi 

Döner Grup Deri Erhan Döner info@donerderi.com Deri üretimi 

Ekol Saraciye Aylin Kazkayası ekolsaraciye@hotmail.com Kemer üretimi 

Eser Tutkal Erdem Eser esertutkal@gmail.com Tutkal üretimi 

Gonca Deri Cemal Altan acemal79@hotmail.com Deri üretimi 

Gün Saraciye Kurban Gün info@efkaykemer.com Kemer üretimi 

Halıcıoğlu Kardeşler Deri Durmuş Halıcıoğlu haliciogluderi@hotmail.com Deri üretimi 

Kocaman Pet Ali Rıza Kocaman ali@kocamanpet.com 

Evcil hayvan tasması 

üretimi 

Koyuncuoğlu Deri Şaban Koyuncuoğlu koyuncuogluderi@hotmail.com Deri üretimi 

Mega Deri Erol Calp megagrupderi@hotmail.com Ham deri tedariki 

Motex Deri Ürünleri Osman Karataş motexcompany@hotmail.com Kemer üretimi 

Or-Der Deri Alaatin Aydemir orderderi@gmail.com 

Deri üretimi – Ortak 

kullanım atölyesi 

Or-Kim Deri Kimya Hulusi Calayır orkimgerede@hotmail.com Kimyevi madde tedariki 

Özdersan Deri Hüseyin Özcan huseyin.ozcan@hotmail.com Deri üretimi 

Paysa Group Dericilik Ersin Kaşka ersinkaska14@hotmail.com Deri üretimi 

Protein Evcil Hayvan Ürünleri Hüseyin Çeçen info@petimore.com 

Evcil Hayvan gıdası 

üretimi 

Reiss Deri Halil Yurtsever reisskemer@hotmail.com Kemer üretimi 

Reto Deri ve Deri Ürünleri Recep Tok reto@retoderi.com Kemer üretimi 

Vizyon Grup Deri  Sıtkı Çakır muhasebe@vizyongrupderi.com Deri üretimi 
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23 deri işletmesi ile görüşme yapılmıştır. Bu işletmelerden 11 işletme deri üretimi 

gerçekleştirmektedir. 1 işletme ham deri tedariki sağlamaktadır. 2 işletme kimyevi madde 

tedarikçisidir. 6 işletme kemer üretimi gerçekleştirmektedir. 1 işletme tutkal üretimi ile iştigal 

etmektedir. 1 işletme evcil hayvan tasması üretimi yapmaktadır. 1 işletme evcil hayvan gıdası 

üretmektedir. Ayrıca, hâlihazırda tesis altyapısı kurulum aşamasında olan jelâtin üretimi yapacak 

konsorsiyum ile görüşme yapılmıştır. Ayrıca, BAİBÜ Gerede MYO’ da gerçekleştirilmesi planlanan 

görüşme pandemi dolayısı ile yüz yüze yapılamamış ancak, proje, saha çalışması, salpa üretimi, 

yatırım planı hakkında gerekli bilgilendirme telefon görüşmesi ile sağlanmıştır. Önerilen yatırım planı 

ve iş modeli hayata geçmesi durumunda ar-ge, inovasyon faaliyetleri, üniversite-sanayi işbirliği 

modeli ile sürdürülecektir.  

Deri Üreticileri: 
Saha çalışması kapsamında 11 deri üreticisi ( tabakhane ) ile görüşülmüştür. Gerede 

ilçesinde farklı ölçeklerde 130 civarında deri üreticisi bulunmaktadır. 

- Görüşme yapılan işletmeler KOBİ’dir. Ciroları 1.000.000 TL. ve 22.000.000 TL. 

arasında değişmektedir. 

- Çalışan sayıları 5 personel ile 30 personel arasındadır. İstihdam edilen personel 

çoğunlukla üretim elemanıdır. Tecrübeli personeller usta pozisyonundadır. Deri 

mühendisi ve deri teknikeri istihdamı yapan işletme sayısı azdır.  

- Deri üreticileri büyük çoğunlukla retenaj prosesi ve sonrası işlemleri yürütmek üzere 

makine parkuruna sahiptir. Bölge ortalamasının üzerinde iş hacmine sahip, aylık 100 ton 

ve üzeri deri işleyen işletmeler proseslerin tümünü kendi bünyesinde yapmak üzere makine 

parkuruna sahiptir.  

- İş hacmi ortalama seviyede ve daha düşük olan işletmeler retenaj prosesine kadar olan 

aşamalar için hizmet alımını tercih etmektedir. 

- Gerede ilçesinde ıslatma – yumuşatma, kıl giderme – kireçleme, etleme ( kavaleto ), 

yarma, tıraşlama, kromlu sıkma prosesleri için hizmet alımı yapılabilecek ortak kullanım 

atölyeleri mevcuttur. Bu atölyeler de deri üreticilerinin ortak yatırımları ile kurulmuştur.  

İşletmeler çoğunlukla retenaj ve sonrası proseslere yatırım yapmaktadır çünkü müşteri 

portföyü ve müşterinin beklentileri retenaj ve finisaj işlemlerinde yerine getirilmektedir. Her işletmenin 
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kendi müşterisi vardır ve beklentilere göre işlemler yürütülmektedir. Farklı türlerde deriler ve deriye 

verilen görseller işletmeleri birbirinden ayırmaktadır. Crazy, nubuk, napa, havlu nubuk, rugan, süet, 

antik, flotter, florantik, astar, seta calf, etiketlik gibi adlandırmalar ile deri üretimi gerçekleşmektedir. 

Bu türlerin hepsinin farklı kullanım alanı, müşteri segmenti, üretim yöntemi ve fiyatlaması 

bulunmaktadır.  

- Üretilen derinin neredeyse tamamı ayakkabı sektörüne yöneliktir. Küçük bir oranda 

saraciye sektörüne satış yapılmaktadır. 

- İşletmelerin çoğunluğu sadece tabakhane sahibidir. Bazı işletmeler İstanbul ve Konya’da 

showroom açmıştır. Showroomlar genellikle ayakkabı üreticilerine erişmek amacıyla 

kurulmuştur, il tercihlerini de bu fikir desteklemektedir. 

- İşletmeler genellikle deri tüccarları aracılığı ile üreticilere ulaşmaktadır. Geçmişten gelen 

ticaret eğilimi bu yönde olsa da artık direkt üreticiler ile anlaşmalar yapılmaya 

başlamıştır. Showroom açarak ürün gamı direkt müşteriye ulaştırılmaya çalışılmaktadır.  

- İç pazarda ayakkabı üreticilerinin yaşadığı ekonomik krizler işletmeleri ihracat 

pazarlarında arayışa yönlendirmektedir. Yaşanan krizlerden dolayı vadeli satışlar ve 

tahsilât sorunları ciddi olarak deri üreticilerini etkilemektedir.  

Görüşülen işletmelerden ortalamanın üzerinde üretim hacmi olanların direkt ihracatı 

bulunmaktadır. Tüm iş hacmi ile kıyaslandığında ihracat küçük bir oran olsa da Rusya, Ukrayna, 

Bulgaristan, Sırbistan, Hong Kong, Çin, İtalya, Hollanda, Romanya, Katar, BAE, Azerbaycan gibi 

ülkelere ihracat yapılmaktadır. Direkt ihracata ek olarak, deri tüccarları aracılığı ile dolaylı yoldan 

ihracat da yapılmaktadır.  

- Deri üretiminin en önemli hammaddesi olan ham deri üretimin % 70’lik kısmını 

kapsamaktadır. % 10’luk pay kimyevi maddedir. Kalan kısım da işçilik ve enerji 

giderleridir. Kimyevi maddeler üretilecek deriden elde edilmesi hedeflenen sonuca göre 

belirli bir formülasyon ile uygulanmaktadır. İşletmelerin ciddi bir kimyasal alımı söz 

konusudur. Kimyasallar hem yurtdışından geldiği için pahalıdır hem de hacimli 

alınamadığı için üreticiden direkt alınamamaktadır. Bu durumda kimyevi madde 

tüccarları ile çalışılmaktadır.  
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Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanması süren Gerede Deri 

İhtisas OSB’ye taşınma süreci bulunmaktadır. 127 işletme bu bölgede faaliyet sürdürecektir ve 

hâlihazırda 40 civarında tesis kurulmuş ya da inşaat süreci devam etmektedir. Saha çalışması 

kapsamında görüşülen işletmelerden bazıları taşınmış ve bazıları da inşaat sürecindedir. Tüm 

işletmeler yatırım sürecinde olduğu düşünüldüğünde arsa, bina, makine yatırımları yapılmaktadır. 

Yatırımların neredeyse tamamı retenaj ve sonrası proseslere göre planlanmıştır. Tüm yatırımlar 

kapasite artırma amaçlı yapılmaktadır.  

- Tanıtım faaliyetlerine eğilim düşüktür. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım gösterilmektedir 

ancak ziyaretçi olmak tercih edilmektedir. Özellikle AYSAF fuarı yurtiçinde ve LINEAPELLE 

İtalya fuarına ilgi yüksektir. Ancak, dünya genelinde dericilik, ayakkabıcık, deri ürünleri 

temalı fuarlar takip edilmektedir. 

- Üretim altyapısı yatırımlarında yerli üreticiler tercih edilmektedir. Ancak, bazı makine ve 

ekipmanlarda fiyat ve kalite performansına göre İtalyan ve Çin menşeli üreticiler tercih 

edilmektedir. Makine alımında yurtdışı üreticiler tercih edilecekse mutlaka üretici firma 

veya üreticinin çalışan makinesinin olduğu bir tesise ziyaret yapılmakta ve çalışmalar 

yerinde görülmektedir.  
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Şema-2: Deri Üretimi Değer Zinciri 
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Kemer Üreticileri: 
- Saha ziyaretleri kapsamında 6 kemer üretici işletme ile görüşülmüştür. Gerede ilçesinde 

150 civarında, farklı ölçeklerde kemer üreticisi faaliyetini sürdürmektedir.  

- Görüşme yapılan işletmeler KOBİ’dir, ciroları 500.000 TL. ile 10.000.000 TL. arasında 

değişmektedir.  

- Gerede ilçesindeki kemer üreticileri toplam aylık 300.000 adet kemer üretimi yaptığı 

tahmin edilmektedir.  

- Yapılan ziyaretlerde en çok 20 personel istihdamı yapan işletme tespit edilmiştir. 

Genellikle istihdam üretim elemanı pozisyonundadır.  

İşletmelerin tümünde kemer üretimi için gerekli olan kesim, traş, yarma, ilaçlama ve 

yapıştırma, boylama, freze, yakma freze, dikey boyama, boya kurutma tüneli, yatay boyama ve yatay 

kurutma tüneli, hidrolik pres toka basmak, desen basma presi, dikiş, haraçlama makinesi, köprü 

çakma makinesi bulunmaktadır. Üretim için gerekli olan yatırım miktarı tabakhane yatırımına kıyasla 

daha düşük olduğu için üretim hizmet alımı yolu ile değil iç üretim ile sağlanmaktadır.  

- Üretilen kemerler büyük çoğunlukla müşterinin talep ettiği numune örneğine göre 

hazırlanmaktadır. Tasarım yetkinliği işletmelerin bünyesinde yer almamaktadır. 

- Büyük ölçekli olan, sürekli koleksiyon hazırlayan az sayıda işletme vardır. Bu işletmeler 

büyük zincir mağazalara koleksiyon oluşturmaktadır. Hitap ettikleri pazar büyük olduğu 

için bazı atölyeler tamamen bu işletmelere fason üretim yapmaktadır.  

- Kemer üreticileri İstanbul’da mağaza açma eğilimindedir. Bazı işletmelerin hâlihazırda 

mağazası bulunmaktadır, diğer işletmeler de yatırım planları arasına almıştır.  

- Müşteri grupları büyük çoğunlukla toptan kemer tüccarlarıdır. Perakende ürün 

satıcılarına satışlarda vade beklentisi bulunduğu için toptan tercih edilmektedir. Bazı 

işletmeler ayakkabı üreticileri ile satış konusunda işbirliği halindedir.  

- Direkt ya da dolaylı olarak Rusya, Ukrayna, Hollanda, Kazakistan, Azerbaycan, 

Romanya, Arnavutluk, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere ihracat 

yapılmaktadır.  
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- Kemer üretiminin hammaddesi deridir. Gerekli olan deri Gerede ilçesinden tedarik 

edilmektedir. Gerede ilçesi dışında İstanbul / Tuzla bölgesinden deri alımı da ciddi 

miktardadır. Deri dışında lâteks yapıştırıcı, toka, iplik, boya, ambalaj ve koli alımı 

yapılmaktadır. Tüm kalemler tüccarlar aracılığı ile genellikle İstanbul’dan tedarik 

edilmektedir.  

- Orijinal deri dışında suni malzemeden de kemer üretimi bulunmaktadır. Daha ucuz 

olduğu için düşük kaliteli ürün beklentisi olan müşteri gruplarına satış yapılmaktadır. 

Hammadde olarak suni malzeme genellikle Çin menşeli ürünler olmakla birlikte bu 

ürünlerin tüccarları ile ticaret yapılmaktadır. Suni malzeme dışındaki diğer tüm tedarik 

kalemleri orijinal deride olduğu gibi sürdürülmektedir.  

- Kemer üreticileri de Gerede İhtisas OSB’ye taşınma sürecindedirler. Bazı üreticiler inşaat 

aşamasındadır, kalanları da 2 yıllık plan çerçevesinde taşınmayı hedeflemektedir.  

- Satış – pazarlama planı yapılmamaktadır. Müşteri odaklı üretim eğilimi çok yüksektir. 

Koleksiyon oluşturma, katalog hazırlama, fuarlara katılım gibi konular bölge genelinin 

faaliyetleri arasında yer almamaktadır.  

- Yeni dönemde e – ticaret platformlarında yer almak üzere çalışmalar bulunmaktadır 

ancak bu platformlardan beklenen siparişler üretim odaklı işletmeler için yeterli 

olmayacağı fikri hâkimdir.  
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Şema-3: Kemer Üretimi Değer Zinciri 
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Ham Deri Tedarikçileri: 
 

- Ziyaretler kapsamında 1 ham deri tedarikçisi ile görüşülmüştür. Gerede ilçesinde 20 adet 

ham deri deposu bulunmaktadır. Ayrıca, deri üreticileri Anadolu’nun farklı bölgelerinden 

de deri alımı yapmaktadır.  

- Ham deri tedarikçilerinde genellikle idari işler yürütüldüğü için personel istihdamı 

düşüktür.  

- Ham deri ticaretinde ithalat yaygındır. İç piyasada yeterli büyükbaş hayvan olmadığı için 

yurtdışındaki kesimhanelerden alım yapılmaktadır. Ham deri doğru konservasyon 

yapılmazsa kolay bozulabileceği için ithalatta risk bulunmaktadır.  

- Orta Asya ülkelerinden ham deri ithalatı yüksektir.  

- Anadolu’daki ham deri depoları Gerede ilçesindeki üretimde % 20 pay sahibidir. 

Gerede’de faaliyetini sürdüren depolar % 80 oranla tedarikçi konumundadır.  

- Gerede Deri İhtisas OSB’ye taşınma sürecinin ardından artacak deri üretim kapasitesine 

göre ham deri depoları da kapasitesini artıracak ve deri üreticilerinin müşteri 

beklentilerine göre ham deri tedariki sağlayacaktır. 

Kimyevi Madde Tedarikçileri: 
 

- Saha çalışması kapsamında 2 kimyevi madde tedarikçisi ile görüşülmüştür. Gerede 

ilçesinde 30 civarında kimyevi madde tedariki konusunda faaliyet gösteren işletme 

bulunmaktadır. 

- Bu işletmelerde nitelikli personel istihdamı bulunmaktadır. Deri teknolojisi ve kimyasal 

bilgisi gerektiren bir çalışma yürütülmektedir. 

- Tabakhaneler, yürüttükleri proseslerde kullandıkları kimyasalları bir formülasyon ile 

uygulamaktadır. Formülasyonun hazırlanması için ön reçete hazırlığı gerekmektedir. 

Küçük bir parça deri üzerinde numune çalışması yapılarak seri üretime geçilmektedir. 

Numune çalışması ve kimyevi formülasyon hazırlığı kimyevi madde tedarikçileri 
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tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple numune hazırlamak için gerekli makine, ekipman 

altyapısı bölgedeki kimyevi madde tedarikçilerinde bulunmaktadır.  

- Bazı tabakhaneler reçete hazırlığını kendi bünyesinde yaptığı için sadece kimyevi madde 

satışı da gerçekleştirilmektedir.  

- Kimyevi madde tedarikçileri satışını gerçekleştirdikleri kromlama kimyasalı, boya, finisaj 

kimyasalı gibi malzemeleri ithalatçı toptancılar aracılığı ile piyasaya sürmekte ya da bazı 

ürün gruplarını direkt ithalat yolu ile getirmektedir. Büyük üreticilerin bölgesel temsilciliği 

yaygındır.  

- Deri üretim süreçleri çok standart aşamalardan geçtiği için ihtiyaç duyulan kimyevi 

maddeler de standarttır. Dünya genelinde farklı yöntemler ile deri tabaklama süreçleri 

yaygınlaşmaya başlasa da ülkemizde henüz bu tip bir inovasyon çalışması 

yapılmamaktadır. Kimyevi madde tedarikçileri bu süreçleri yakından takip etmekte ve 

proses inovasyonlarına hızlı cevap verebilecek durumdadır.  

Evcil Hayvan Tasması Üretimi: 
  

Gerede ilçesinde deri üretimi ve kemer üretimi yaygındır. Bu konular için gerekli hammadde 

ve malzeme tedarikçileri de bölgede faaliyet göstermektedir. Kemer üretimi altyapısına çok benzeyen, 

ana hammaddesi de deri olan ama bölgede sadece tek bir işletmenin üretimini gerçekleştirdiği evcil 

hayvan tasması üretimi bulunmaktadır. Mavi okyanus stratejisi olarak adlandırılabilecek bu üretim 

bölgedeki diğer işletmelerden yeterince farklılaşmaya yettiği görülmektedir. Yaklaşık 25 personel 

istihdamı sağlayan işletme iç pazarda lüks segmentte sadece ithal ürünler ile rekabet halindedir. 

Uluslar arası satışlarda da güçlü olan işletme İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Slovenya, 

Bulgaristan, İtalya, Mısır, Kenya, İsrail, Kore, Irak, İran, Kazakistan, Japonya, Avustralya, ABD, Rusya 

gibi ülkelere ihracat yapmaktadır. 500 farklı ürün ile müşterilerine hizmet veren işletmede yurtiçi 5 

adet, yurtdışı tescilli 2 adet marka bulunmaktadır. Yatırımlarını kapasite artırmak için makine ve 

ekipmana, satış hacimlerini artırmak için de dağıtım araçlarına yapan işletme devlet teşviklerinden 

de yararlanmaktadır. İşletme dijital platformları; müşteriye erişmek, şirket kurumsal kimliğini tanıtmak 

ve satışları yönetmek için iyi seviyede kullanmaktadır. Satışlarını tamamen toptancılara yaparak 

perakende satışı tercih etmeyen işletmenin hem iç hem de dış pazarda müşteri portföyü geniştir. 
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İşletme kapasite artışı yapmak üzere Gerede Deri İhtisas OSB’ye yatırım yaparak hem çalışma 

sahasını hem de makine altyapısını geliştirmek ve ihracatta yeni pazarlara erişmek hedefindedir.  

Evcil Hayvan Gıdası Üretimi: 
  

Gerede ilçesinde üretim deri sektörüne odaklıdır. Yığın halinde üretim ve üretimi destekleyen 

tedarikçi grubu bölgede aktif olarak faaliyet göstermektedir. Deri üretim aşamalarının bazılarında 

özellikle kromlama aşamasından önce elde edilen deri parçaları farklı ürünler için hammadde 

olabilmektedir. Yarma prosesinde derinin cilt tarafı ve alt tarafı ayrılmaktadır. Derinin alt tarafı 

yenilebilir bir maddedir ve protein içermektedir. İleriki bölümlerde bahsedilecek olan jelâtin bu 

bölümden yapılmaktadır ancak Gerede ilçesinde bir işletme bu kısımdan köpek gıdası üretmektedir. 

Çiğneme kemiği ya da ödül maması şeklinde adlandırılan ürünlerin üretimi için 2017 yılında kurulan 

tesis sektöründe adını duyurmuştur. İç pazarda rakip üreticiler ve Çin’den ithalat yapılan bu ürün 

grupları için aylık 5 tonluk satış yapılmaktadır. Firma henüz ihracat yapmıyor olsa da ürün çeşitliliği 

yaparak ürün ailesini geliştirmeyi ve kapasite artışı yapacağı makine altyapısı yatırımını 

tamamladığında dış Pazar odaklı büyümeyi hedeflemektedir. Özellikle kedi gıda takviyeleri 

konusunda ar-ge çalışması planlanmaktadır.  

Tutkal Üretimi: 
 

Deri üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıkları hammadde olarak değerlendiren sektörlerden 

biri de tutkal üretimidir. Gerede ilçesinde 1940 yılından beri tutkal üretimi gerçekleştiren bir işletme 

bulunmaktadır. Tutkal üretimi için etleme ( kavaleto ) ve yarma prosesi arasında konumlanan 

budama işleminde meydana gelen atıklar kullanılmaktadır. Bu atıklarda krom bulunmadığı için 

kimyasal tehlikesi bulunmamaktadır. Kuru ve jel tutkal olarak iki farklı türde üretilen tutkal kırtasiye, 

matbaa ve ambalaj sanayinde ara malı olarak kabul görmektedir. Firma iç pazarın % 15’lık kısmına 

sahiptir ve İtalya, İspanya gibi ülkelerdeki matbaa ve ambalaj sektörlerinin küresel ölçekli aktörlerine 

ihracat yapmaktadır. İhracat pazarında büyüyen işletme Gerede Deri İhtisas OSB’ye modern bir tesis 

kurarak üretim altyapısını geliştirecek ve kapasite artışı sağlayacaktır. Önemli bir sektörel geçmişe 

sahip olan işletme yetkilileri sahip oldukları know-how ile Gerede ilçesinde yatırımı devam eden 

jelâtin tesisine de teknik danışmanlık sağlamaktadır.  
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Jelâtin Üretimi: 
 

 Jelâtin, günümüzde yaygın olarak gıda, kozmetik, temizlik, fotoğrafçılık ve sağlık 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Jelleştirmek, kıvam artırmak, sırlamak ve ilaç kapsülü elde etmek için 

kullanılan jelâtin birçok hayvan ya da deniz mahsulünden elde edilebilmektedir. Dünya devi 

işletmelerin üretimini gerçekleştirdiği jelâtinde domuzdan elde edilen kısımlar da kullanıldığı 

bilinmektedir. Özellikle Müslüman toplumların domuza karşı olan hassasiyetinden dolayı Helal jelâtin 

üretimi birçok işletmenin gündemine gelmiştir. Hayvansal jelâtinin önemli bir hammaddesi deri 

üretimi aşamalarından yarma prosesi sonucu ayrılan derinin alt kısmıdır. Bu kısımda krom 

bulunmadığı için yenilebilir durumdadır ve protein değeri yüksektir. Jelâtin hâlihazırda bir hayvansal 

protein olarak da adlandırılmaktadır. Gıda endüstrisinde jelâtin kullanımı oldukça yaygındır. Başlıca 

kullanım alanları; yoğurt, pastane ürünleri, dondurma, peynir, kaşar peyniri, margarin, şekerleme, 

tatlı, reçel, marmelat, puding, krem şanti, helva, pekmez, meyve suyu, sakız üretimi şeklindedir.  

 Gerede ilçesinde aylık ortalama 7500 ton deri işlenmektedir. Toplam üretim hacmine 

göre aylık ortalama 3000 ton jelâtin hammaddesi olan yarma deri elde edilmektedir. Hammaddenin 

jelâtin haline gelmesi için yüzeysel olarak üretim süreçleri; alkali işlemi, ekstraksiyon, arıtma, 

konsantrasyon, öğütme, eleme, harmanlama ve kurutma şeklindedir. 

 Gerede Karma OSB sınırları içinde faaliyet gösterecek, 2021 yılı ikinci çeyreğinde 

faaliyete başlayacak 2 adet jelâtin üretim tesisi inşaatı devam etmektedir. Bu tesislerden bir tanesi 

24 işletmenin ortak olduğu bir konsorsiyumdur. Yıllık 5000 ton jelâtin üretim kapasitesine sahip 

olacak bu işletme gıda sektöründe kullanılmak üzere helal jelâtin üretimi yapacaktır. Diğer tesis de 

kapasite olarak benzer özellikler göstermeyi hedeflemektedir. Kurulacak tesislerin üniversite – sanayi 

işbirliği, nitelikli personel istihdamı, ekonomik kalkınma, helal gıda tüketimi, sektörel atıkların katma 

değerli üretime konu olması açılarından önemli bir yer sahibi olduğu görülmektedir. Özellikle 

Müslüman coğrafyada ciddi bir alıcı kitlesi bulunan helal jelâtin için öncelikle gıda sektörü ardından 

sağlık endüstrisi pazar olarak hedeflenmektedir.  
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DESTEK VE TEŞVİKLER 
 Gerede ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yapılan saha analizinde ele alınan 

konulardan biri de devletin özel kuruluşlara sunduğu teşviklere olan ilgidir. Bu kapsamda genel 

olarak teşvikler ve hibeler hakkında bilgi sahibi olunmadığı gözlenmiştir. Geçtiğimiz yıllarda başlayan 

ve önümüzdeki 2 yıl boyunca sürmesi devam eden Gerede Deri İhtisas OSB’ye taşınma sürecinde 

bazı işletmeler teşviklerden yararlanmış ancak konular hakkında bilgi sahibi olmadığı için özkaynaklı 

yatırımı tercih eden birçok işletme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, taşınma sürecinde ele alınan 

fabrika binası inşaatı ve makine altyapısı yatırımı dışında üretim süreçlerini ilgilendiren destek 

programlarından hiç yararlanılmamıştır.  

Yatırım Teşvik Sistemi, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 

sunulan özel sektör yatırımlarını teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Faaliyet 

konusuna göre asgari yatırım miktarı beklentisi olan programda KDV istisnası, gümrük vergisi 

muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği, vergi indirimi gibi başlıklarda destekler sunulmaktadır. Gerede 

ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerden bazıları bu programdan yararlanmış ve inşaat, yeni makine 

yatırımı, yeni personel istihdamı konularında sistemin sunduğu desteklerden yararlanmış veya 

yararlanmaktadır. Yatırım teşvik sistemi gelecek 2 yıl sürecinde birçok işletmeyi ilgilendiren bir 

program olarak öne çıkmaktadır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı). 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP): T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından sunulan bu program Gerede ilçesinde faaliyet gösteren firmaların bildiği bir 

programdır. 2019 yılı son çeyreğinde 13. etabı çağrıya çıkan programdan Gerede ilçesinden 10 

deri üreticisi işletmenin yararlandığı tespit edilmiştir. Daha önceki etaplardan da yararlanan 

işletmeler bulunmaktadır. Bu program ile inşaat ve yeni makine yatırımları desteklenmektedir. 

Hâlihazırda birçok işletme KKYDP programının 14. etabının çağrıya çıkmasını beklemekte ve yatırım 

programını bu doğrultuda hazırlamaktadır (T.C Tarım ve Orman Bakanlığı). 

İşbirliği Destek Programı, KOSGEB tarafından sunulan işbirliği destek programı ile faaliyet 

konusunun teknoloji yoğunluğuna göre asgari ortak şartı sağlandığında 5.000.000 TL destek 

sunulmaktadır. Bu desteğin % 30 kısmı hibe kalanı da geri ödemeli olarak desteklenmektedir. Deri 

üretimi NACE kodu 15.11.10’dur ve KOSGEB faaliyet konuları tablosuna göre düşük teknoloji 

yoğunluğuna sahiptir. Bu durumda en az 5 işletmenin bir araya gelerek başvuru yapması ve program 

kapsamında desteklenirse yeni bir işletici kuruluş ile tek merkezden yönetim yaparak proje konusu 
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faaliyeti sürdürmesi beklenmektedir. Gerede’de işbirliği ve ortaklık kültürü çok yüksektir dolayısıyla 

program için uygun psikolojik ortam hâlihazırda bulunmaktadır.  Deri üretim proseslerinin tümünün 

tek bir işletmenin finansal gücü ile yatırıma konu olması büyük bir finansal güç gerektirmektedir. Bu 

durumda, ortak kullanım atölyelerinin veya hizmet alımına konu olan tüm prosesler özelinde 

ortaklıklar kurulabilir ve destek programından yararlanılabilir (KOSGEB). 

İleri Girişimci Destek Programı, KOSGEB tarafından imalatçı işletmelere sunulan bu 

program, NACE kodu teknoloji yoğunluğuna göre makine-ekipman-donanım desteği sunmaktadır. 

Deri üretimi 15.11.10 faaliyet kodu ile yürütüldüğü için düşük teknoloji seviyesinde 

değerlendirilmektedir. Bu seviyede teknoloji yoğunluğuna 100.000 TL makine-ekipman-donanım 

desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, şirket kuruluş ve performans destekleri de program dâhilindedir. Deri 

üretimi için gerekli altyapı yatırım maliyeti yüksek olduğu için bu program tercih edilmemektedir. 

Ancak, sektöre yeni giriş yapacak işletmeler için dikkate değer bir program olduğunu belirtmek 

gerekir (KOSGEB). 

İşletme Geliştirme Destek Programı, KOSGEB tarafından sunulan bu program ile yurt içi fuar 

desteği, yurt dışı iş gezisi desteği, nitelikli eleman istihdam desteği, tasarım desteği, sınaî mülkiyet 

hakları desteği, belgelendirme desteği, test ve analiz desteği, enerji verimli elektrik motorları değişimi 

desteği, bağımsız değerlendirme desteği, model fabrika desteği başlıklarından yararlanmak 

mümkündür. Başvuru aşaması dijital ortamda ve sadece beyan usulü ile gerçekleştirildiği için 

işletmeler kolaylıkla ilgilendikleri başlıklardan hibeler talep edebilmektedir. Gerede ilçesinde bu 

programdan hiç yararlanılmadığı tespit edilmiştir (KOSGEB). 

Ar-Ge İnovasyon Programları, KOSGEB ve TÜBİTAK 1507 tarafından özel sektör 

kuruluşlarına yönelik sunulan programdır. Ar-ge niteliği taşıyan unsurlar üzerinde çalışma yapmak 

istendiğinde, KOSGEB üst limiti 750.000 TL, TÜBİTAK 1507 üst limiti 600.000 TL. olan 

programlardan personel, makine-teçhizat-donanım-yazılım-tasarım-hizmet alımı ve projenin 

geliştirilmesi için gerekli akademik danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet hakları, proje tanıtımı, yurt içi 

ve yurtdışı kongre/konferans/fuar/teknolojik işbirliği ziyareti ve yasal zorunluluk ve standartlar için 

test/analiz/belgelendirme desteği  alınabilmektedir. Gerede ilçesindeki işletmeler bu programlardan 

yararlanmamaktadır. Üretim aşamalarında ar-ge niteliği içeren unsurlar özelinde çalışmalar 

yapılmaktadır. Makine altyapısı geliştirmek için çalışmalar yürütülmektedir.  
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Tüm bu faaliyetler için ar-ge, inovasyon programlarına başvuru yapılarak finansal kaynak 

elde edilebilir. (KOSGEB, TÜBİTAK). 

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ( Teknoyatırım ) KOSGEB tarafından sunulan 

Teknoyatırım KOSGEB programına başvuru yapabilmek için ar-ge, inovasyon programlarından 

yararlanarak bir projeyi tamamlamış olmak şartı vardır. Ayrıca, patent belgesi ile koruma altına 

alınan, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan 

işletmeler de başvuru yapabilir. Gerede ilçesinde faaliyet gösteren işletmeler ar-ge, inovasyon 

programlarından yararlanıp, projeyi başarı ile tamamladığı takdirde bu programa başvuru yapmak 

hakkına sahip olabilecektir. Ar-ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve 

ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında 

verilen desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere 

toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilen desteklerin üst limiti 

geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir. 

Deri üreticileri NACE kodu 15.11.10’dur ve düşük teknoloji yoğunluğundadır. Bu sebeple, 

Teknoyatırım programı düşük teknoloji faaliyetler için limiti olan 1.000.000 TL. üst limit ile desteğe 

başvuru yapabilecektir. (KOSGEB) (Teknoyatırım). 

E-ticaret site üyeliği,  T.C. Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri kapsamında pazara girişte 

dijital faaliyetler desteklenmektedir. Bu kapsamda e-ticaret site üyeliği destek unsurudur. Programda 

e-ticaret site üyelikleri % 60 oranında ve site başı en fazla 8000 TL. olarak desteklenmektedir. Bir 

site için en fazla 2 yıl ve toplam 3 siteye üyeliği talep edilebilir. Gerede ilçesinde faaliyetini sürdüren 

kemer ve evcil hayvan tasması üreticileri için önemli bir programdır. Hâlihazırda bitmiş ve son 

kullanıcıya yönelik bir ürün üreten bu işletmeler dijital platformda geniş bir kitleye sahip olarak ticaret 

gerçekleştirebilir (T.C. Ticaret Bakanlığı). 

Pazara Giriş Belgeleri, T.C. Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri kapsamında sunulan program 

kapsamında ihracat pazarına giriş belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 

USD kadar destek verilir. Destek üst sınırı bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak 

hesaplanır. İhracatta ürünler için belge ihtiyaçları bu programdan faydalanarak alınabilir. Özellikle 

etiketlik deri üreticileri için Avrupa pazarında OEKO-TEX (International Association for Research and 

Testing in the Field of Textile Ecology) OEKO-TEX sertifikası sorgulanmaktadır. Bu sertifika destek 

kapsamındaki belgelerden biridir (T.C. Ticaret Bakanlığı). 
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Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı, T.C. Ticaret Bakanlığı 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği 

Hakkında Tebliğ” kapsamında numune ve prototip geliştirmek için istihdam edilen tasarımcı, 

modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 USD, alet-teçhizat-malzeme ve 

yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 USD, seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam 

en fazla 150.000 USD destek alınabilmektedir. Bu programda da destek % 50 oranında 

sağlanmaktadır. Deri üreticileri, kemer üreticileri, evcil hayvan tasması üreticileri bu program 

mevzuatına çok uygun bir şekilde müşteri beklentileri doğrultusunda ürünler geliştirmektedir. İhracat 

odaklı ürün geliştirme konularında program bütçesinden yararlanarak finansal kaynak elde edilebilir 

(T.C. Ticaret Bakanlığı). 

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Programı ( KTZ ), T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan 

programda ulusal pazarda faaliyet gösteren bir ara malı üreticisi ile küresel ölçekli ve yurtdışında 

bulunan bir ana sanayi kuruluşunun tedarikçi ilişkisi kurması ya da var olan ilişkiyi geliştirmesi 

beklenmektedir. Bu kapsamda numune ve prototip geliştirme çalışmaları için personel istihdamı, 

makine-ekipman-donanım-yazılım alımı, eğitim-danışmanlık-müşteri ziyaretleri destek 

kapsamındadır. Destek üst limiti 1.000.000 USD’dir ve % 50 oranında destek sunulmaktadır. 

Gerede ilçesinde faaliyetini sürdüren deri üreticileri ve tutkal üreticileri bu programdan yararlanabilir. 

Deri ve tutkal başka bir sektör ya da ürün ara malı pozisyonundadır. Küresel ölçekli ve yurtdışında 

faaliyetini sürdüren bir ana sanayi konumundaki işletme ile tedarikçi ilişkisi kurulursa KTZ 

kapsamında destek alabilir (T.C. Ticaret Bakanlığı) (KTZ). 

Yurtdışı Birim Desteği, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan destek kapsamında 

Türkiye’de yerleşik şirketler yurtdışında birim açtığında kira desteğinden yararlanabilmektedir. Açılan 

birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere 

kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 USD desteklenir. Şirketler 

kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır ve en fazla 25 birim için 

yararlanılabilir. Deri üreticileri, kemer üreticileri ve Gerede ilçesinde deri ve deri atıklarını hammadde 

olarak kullanan diğer ürün üreticileri bu programdan yararlanabilir. İhracat pazarlarında müşteri 

edinmek adına yurtdışında birim açılması ile potansiyel ticaretin gelişmesi mümkündür (T.C. Ticaret 

Bakanlığı). 

Fuar Katılım Desteği: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda 

tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanarak imalatçı işletmelere 
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sağlanmaktadır. Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar 

katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate 

alınmak suretiyle desteklenir. Katılımcı şirkete fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın 

genel nitelikli olması halinde 50.000 TL.’yi, sektörel nitelikli olması halinde 75.000 TL.’yi, İhracat 

Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250.000 TL.’yi 

geçemez. Şirketler bu program kapsamında % 50 oranında desteklenmektedir ancak Bakanlık 

tarafından belirlenen hedef ülkelerde ise % 70 seviyesinde destek almak mümkündür (T.C. Ticaret 

Bakanlığı). 

Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Programı (Ur–Ge), T.C. Ticaret Bakanlığı 

tarafından 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ” ile kümelenme anlayışı çerçevesinde sunulan bir programdır. Proje kapsamında; ihtiyaç 

analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel 

danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek 

sistemdir. Gerede ilçesinde 2 adet Ur-Ge potansiyeli bulunmaktadır. Birincisi, deri üreticileri 

kümelenme yapabilir. Değer zincirine ait tüm bileşenler bölgede faaliyet göstermektedir. Ham deri 

tedarikçileri, kimyevi madde tedarikçileri, tabakhaneler, ortak kullanım atölyeleri, nakliye şirketleri, 

geçici depolama tesisi, gümrükleme, danışmanlık şirketleri, Gerede Deri İhtisas OSB, üniversite aktif 

olarak bölgede sektörde varlığını sürdürmektedir. Çalışma gruplarına göre kategorilere ayrılmak ve 

diğer çalışmaları planlamak çok kısa sürede gerçekleşmesi muhtemel görünmektedir. İkincisi, kemer 

üreticileri kümelenme yapabilir. Deri üreticilerine benzer şekilde değer zincirinin tüm bileşenler 

bölgede aktiftir. Üretilen ürün grupları ve hedef ülkeler baz alınarak küme mantığı oluşturulabilir ve 

aksiyon alınabilir (UR-GE) (T.C. Ticaret Bakanlığı). 

Sonuç olarak, saha çalışması kapsamında işletmelerden alınan bilgilere göre Gerede 

ilçesinde faaliyet gösteren işletmeler devlet destekleri konusunda çoğunlukla bilgi sahibi değildir. 

Yatırım teşvik sistemi ve KKYDP programı dışında bilgi sahibi olunan ya da başvuru yapılmış program 

büyük çoğunlukla bulunmamaktadır. Öteki taraftan, birçok program mevzuatına göre işletmelerin 

iştigal konuları, faaliyetleri ve yatırımları başvuruya uygundur. İşletmeler yatırım planlarını, devlet 

destekleri kapsamında finanse edebildiği takdirde finansal açıdan güçlü bir şekilde 

gerçekleştirebilecektir. Destekler hakkında bilgi sahibi olunduğu durumda özellikle ihracat 

potansiyeli artacak, yeni ürün ve tasarım geliştirme altyapısı güçlenecektir. Döviz kazandırıcı ticaretin 
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artması da öncelikle işletmeyi, ardından bölgeyi ve ulusal çapta sektörü de ekonomik olarak 

canlandıracaktır.  

GEREDE DERİ SEKTÖRÜ VE REKABET 
Dericilik, Gerede ilçesinin 650 yılı aşkın bir süredir ekonomisini, istihdamını ve kültürünü 

ayakta tutan, çok önemli bir meslek, iş kolu ve yatırım alanıdır. Benzer şeklide dericilik, ülkemizin 

farklı bölgelerinde de varlığını sürdüren bir sanayidir. İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Uşak, Isparta, 

Manisa, Denizli, Balıkesir, Gaziantep illerinde de dericilik yapılmaktadır. Dünya genelinde ise İtalya, 

ABD, Güney Kore, Almanya, İspanya, İngiltere, Brezilya, Hindistan, Çin, Pakistan gibi ülkelerde de 

dericilik önemli bir seviyededir. Birçok bölgede ve ülkede dericilik olsa da her bölgenin kendine has 

çalışma alanı, kapasitesi ve tekniği bulunmaktadır. Gerede ilçesinde ayakkabılık ve saraciyelik 

büyükbaş hayvan derisi işlenmektedir.  

5 Güç Modeli: 
Sektörel rekabet ele alınırken Michael Porter tarafından geliştirilen 5 güç modeli yöntemi 

kullanılacaktır. Bu yönteme göre rekabette öne çıkmak için gerekli stratejiler 5 başlık altında 

incelenmektedir. Birincisi, sektördeki rekabettir. Aynı ürün grubu üzerinde çalışan işletmeler rekabet 

içindedir. Rekabet olması önemlidir çünkü işletmeler bu yol ile farklı açılardan gelişme yolları 

aramaktadır. Ayrıca, strateji geliştirebilmek için sektördeki aktörleri tanımak gerekir. İkincisi, ikame 

malların oluşturduğu tehdittir. Üretilen ürünler yerinde kullanılabilecek diğer tüm ürünler ikame mal 

olarak tehdittir. Piyasa fiyatının belirlenmesinde de ikame malların fiyatları önemli bir rol 

oynamaktadır. Üçüncüsü, tedarikçilerin pazardaki etkinliğidir. Tedarikçiler güç elde ettiklerinde 

pazarlık, satış şartlarının leyhine çevirmek ve fiyatları yükseltmek için fırsat avantajına sahiptir. Böyle 

bir durum oluştuğunda piyasa karlılığı azalmaktadır. Bir hammadde ya da ara malı tedarikçisi kendi 

pazarında rekabet ortamında değilse avantajlıdır, pazarlık gücü yüksektir. Bu noktada üretici grubun 

tedarikçiye olan ihtiyacı ile tedarikçinin üreticiye olan ihtiyacı arasındaki fark belirleyicidir. 

Dördüncüsü, pazara giriş şartlarıdır. Pazarda yer alan oyuncuların artması, yeni oyuncuların kolay 

girişi karlılığı düşürecektir. Pazara girişi engellemek için yatırım yapmak ve ek maliyetlere katlanmak 

ve fiyat artışı yapmadan pazarın çekiciliğini düşürmek, fiyatları belli bir limitte tutmak rakiplerin girişini 

engelleyeceği gibi karlılığı da düşürecektir. Son olarak, müşterilerin pazarlık gücü rekabette 

belirleyicidir. Müşteri güçlü ise fiyat avantajı elde etmek ister. Ürün ya da hizmette daha fazla katma 

değer arar. Üretici açısından müşteri kaybetmek büyük bir sorun ise müşteri bu noktada güçlüdür. 
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Ürünler rekabette muadilleri ile kıyaslandığında benzer durumda ise müşterinin pazarlık gücü yüksek 

olacaktır. (Porter, How Competitive Forces Shape Strategy, 1979)  

Şema-4 Sektördeki Rekabet 

 

Saha çalışması kapsamında yapılan görüşmelerde Gerede deri sektörü hakkında bilgi 

toplanmıştır. Bu kapsamda deri üreticileri, kemer üreticileri ve kendine mavi okyanus yaratmış olan 

evcil hayvan tasması üreticisi, evcil hayvan maması üreticisi ve tutkal üreticisi işletmeler ile 

görüşülmüştür. Elde edilen verilere göre Porter 5 güç modeli ile rekabet ortamı değerlendirilecektir.  

Sektörde, özellikle iç pazarda yoğun bir rekabet vardır. Ülkenin farklı bölgelerinde deri 

üretimi olmasının yanı sıra Gerede ilçesinde faaliyetini sürdüren işletmeler de kendi arasında rekabet 

etmektedir. Oluşan rekabet piyasasında işletmeler farklı deri türlerinde özelleşmiş ve müşteri portföyü 

oluşturmuştur. Örneğin, etiketlik deri üreticileri bellidir. Bu işletmeler sadece kot pantolon üreticileri 

ya da bu üreticiler için etiketleri üreten işletmeler için deri üretmektedir. İşlentisi diğer türlere farklılık 

göstermektedir. Benzer şekilde rugan üreticisi, nubuk üreticisi işletmeler kendilerine diğerlerinden 
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farklı bir müşteri segmenti oluşturmuştur. Bazı işletmeler kaplama konusunda çok ilerlemiş, 3000 ve 

üzeri farklı çeşitte kaplama yapabilme altyapısı sahibidir. Rekabette işletmelerin birbirlerini tanıması, 

önlem alma ve yol haritası belirleme konusunda önemlidir. Gerede ilçesi küçük bir yerleşim alanı 

olduğu için ve deri üretimi küçük bir bölgede yapılıyor olması, sektördeki aktörlerin birbirini yakından 

tanımasının önünü açmıştır. Kemer üreticileri de benzer şekilde özelleşmiştir. Manda derisi işleyenler 

ile sığır derisi işleyenler bellidir. Hitap edilen müşteri grubu, üretime konu koleksiyon aracılığı ile 

tespit edilebilmektedir. Bazı kemer üreticileri sadece fason üretim yapmakta, az sayıda kemer üreticisi 

de koleksiyon hazırlayabilmektedir. Koleksiyon hazırlığı sadece büyük oyuncular tarafından 

yapılabildiği için rekabette avantaj büyük kemer üreticilerinde olduğu görülmektedir.  

Deri üretimi ikame malların tehditleri ile karşı karşıyadır. Gerede deri sektörü ayakkabılık ve 

saraciyelik deri üretmektedir. Ayakkabı sektörü moda ile ilgilidir. Son yıllarda derinin modası günlük 

kullanımdan özel günler için tercihe dönüşmüştür. Günlük ayakkabı tercihleri tekstil ayakkabı türüne 

yönelmiştir. Resmi giyim ya da özel günler için deri ve türevleri ayakkabılar tercih edilmektedir. Tekstil 

ayakkabı deri ayakkabı için ikame mal konumundadır. Ayrıca, deri pahalı bir malzemedir. İnsanların 

alım gücü ile ilişkili olarak daha ucuz ürünler tercih sebebi olmaktadır. Bu durumda suni malzemeler 

devreye girmektedir. Özellikle Çin menşeli suni malzemeler sektörde yerini almıştır. Deri görünümlü 

ancak deri olmayan malzemeler üretilen ürünler pazarda yer almaktadır. Son olarak, bazı markalar 

geri dönüşüm ile elde ettikleri malzemeler ile ayakkabı üretmektedir. Çevreye saygı temalı bu ürünler 

hassas bir tema ile insanların tercih sebebi olmaktadır. Bu ürünler suni malzemeler kadar ucuz 

olmasa da çevre duyarlılığı felsefesi ile müşteri portföyü oluşturmuştur. Kemer üreticileri de orijinal 

deriden kemer üretimine karşı suni malzemeden üretilen ucuz ürün grupları ile rekabet halindedir. 

Kemer, ayakkabı grubuna göre daha az sirkülâsyonu olan bir üründür. Ucuz ürünlerin de piyasada 

olması kemer üreticileri açısından tehdittir.  

Deri üretimi ham deri ve kimyevi madde tedariki sağlanarak yapılabilmektedir. Tedarikçiler 

güçlü durumdadır. Deri üretimi riskli bir süreçtir çünkü ham deri kılı döküldükten sonra kalitesini 

ortaya çıkartmaktadır. Alım yapıldığı esnada kaliteyi tespit etmek mümkün değildir. Hayvanın cinsi, 

yöresi, cinsiyeti gibi birçok etken deri açısından tercih sebebidir ancak tam olarak kalite işlenti 

başladıktan sonra belli olmaktadır. Ayrıca, kimyevi madde büyük ölçekli veya küresel şirketler 

tarafından üretilmektedir. Deri üreticileri direkt kimyevi madde üreticileri ile ticari ilişki 

kuramamaktadır. Tüccarlar aracılığı ile piyasa sürülen kimyevi maddelerde fiyat belirleme avantajı 

tüccarlar ve üreticilerin elindedir. Bu sebeplerden dolayı deri üreticileri tedarikçi baskısı altında üretim 



 

 
 
 
 

 49 

yapmak zorundadır. Kemer üreticileri de üretim süreçlerinde deri ve kimyevi madde kullanmaktadır. 

Deriyi ülkenin birçok bölgesindeki üreticilerden tedarik etmektedirler ve vadeli mal alımı, fiyat odaklı 

avantajlara sahiptirler. Diğer taraftan, yapıştırıcı ve boya konusunda tüccarlar ile çalışmak 

zorundadırlar. Bu malzeme gruplarında, deri üreticilerinin durumuna benzer bir şekilde tüccarların 

fiyat baskısı altında üretim yapmaktadırlar.  

Deri üretimi yapmak için yeni oyuncuların pazara giriş bariyeri yüksektir. Deri üretim süreçleri 

kimyasal formülasyonlar ile gerçekleşmektedir. Her bir ham deriye farklı uygulama yapılması 

gereklidir. Bu açıdan hem deriyi çok iyi bilmek hem de süreçlerde bilgi sahibi olmak gereklidir. Bunlar 

ile birlikte deri üretim tesisi kurmak yüksek maliyetlidir. Tüm süreçleri tek bir tesiste yapmak yerine 

bazı prosesleri iç bünyede kalanını hizmet alımı yapma yolu hâlihazırda uygulanmaktadır ancak 

doğru hizmet alımı yapılacak tesisi bilmek de gereklidir. Bilgi, tecrübe ve finansal kaynak açısından 

girişimciliğe konu olan bir sektör olduğu söylenemez. Ayrıca, deri üretimi bir ara malı üretimidir. 

Müşteri grubu büyük çoğunlukla deri tüccarları ve küçük oranda da ayakkabı üreticileridir. Ürünü 

kullanan grup ayakkabı üreticileri olsa da uzun yıllardır deri üretimi yapmakta olan Gerede ilçesinde 

faaliyetini sürdüren deri üreticileri ayakkabı üreticilerini direkt müşteri portföyüne alamamıştır. Bu 

sebeple, sektöre yeni girecek oyuncular eğer direkt ayakkabı üreticileri ile tedarikçi ilişkisi kuramazsa 

fiyat odaklı olarak tüccarlar tarafından baskı altına alınacaktır. Bilgi, tecrübe, finansal kaynak ve 

müşteri edinimi açısından deri üretimi yeni oyuncular için anlamlı bir yatırım değildir. Kemer üretimi, 

deri üretiminin aksine pazara giriş bariyeri yüksek olmayan bir üretim türüdür. Gerede ilçesinde 

kayıtsız olarak kemer üretimi yapan işletme sayısı tam olarak bilinmemektedir. Ülke geneline 

bakıldığında kayıtsız kemer üreticileri azımsanmayacak seviyededir. Yatırım maliyeti yüksek değildir. 

Yarı bitmiş kemer alımı yapılarak renk, desen, vb… efektler verilerek müşteriye sunum 

yapılabilmektedir. Müşteri portföyü oluşturmak için küçük miktarlarda satış imkânı bulunmaktadır.  

Deri üretimi ara malı olarak üretilmektedir. Özellikle ayakkabılık küçük bir oranda da 

saraciyelik üretilmektedir. Gerede ilçesindeki deri üreticileri büyük çoğunluk ile deri tüccarları 

aracılığı ile ürünü kullanan ayakkabı üreticilerine erişmektedir. Deri üretimi birçok işletme tarafından 

yapılıyor olması ve deri türlerinde özelleşen işletmelerin de kendi arasında oluşturduğu rekabet 

ortamını tüccarlar kendi avantajına çevirmektedir. Fiyat baskısı ve vadeli alışlar deri üreticilerinin 

finansal performansını etkilemektedir. Deri üreticileri kapasite artışı yapmak üzere gerçekleştirdikleri 

yatırımlar ile pazardan çıkış engeline de takıldıkları için alıcıların pazarlık gücüne karşı 

koyamamaktadırlar. İç pazarda oluşan rekabet fiyat odaklı stratejiler geliştirmenin yolları açmış ve 
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kalite beklentileri üst seviyede karşılanmıştır. Bu noktada ihracat pazarında pay sahibi olmak çok 

olasıdır ancak dünyanın önde gelen deri üretici İtalya ve ikame mallar ile ucuz işçilik imkânına sahip 

olan Çin ile rekabet pazarı sokmaktadır. Gerede deri üreticileri proses bazlı uzmanlaşma yaparak 

maliyet ve kalite odaklı strateji geliştirmelidir. Bir diğer ifadeyle, bir sanayi alanı tek bir fabrika gibi 

çalışarak maliyet ve kalite avantajı yakalayabilir. Bu konuda girişimler bulunmaktadır. Birkaç ortak 

bir araya gelerek büyük hacimli üretim yapmak üzere bazı prosesler özelinde tesisler kurmaktadır. 

Bu tesisler tek tip deri işlemek ve ölçek ekonomisinde yararlanmak için tercih edilmektedir. Bu tip 

yatırımlar 2 yıl sürecinde artacak ve oluşan toplam kapasite tek tip, standart ürün üretebilen, hacimli 

olarak hammadde – malzeme alımı yapabilen ve ihracat pazarında lojistik maliyetini minimize 

edebilen yapılar elde edilecektir. Sektörün büyümesi açısından maliyet-kalite-fiyat odaklı yatırımlar 

üreticiye avantaj yaratacaktır. Kemer üreticileri de anlamlı bir satış hacmi yakalamak için alıcıya 

bağımlıdır. Çok fazla kemer üreticisi bulunmaktadır ve kemer perakende de hızlı satışı olan bir ürün 

değildir. Belirli bölgelerde, alıcı alışkanlıkları doğrultusunda satışlar hacimlidir ancak onun dışında       

üreticiler toptan satış yapmalıdır. Bu sebeplerden dolayı çok özel bir ürün grubu üretime konu değilse 

alıcı avantajı bulunmaktadır.  

Elmas Modeli: 
Sektörün uluslar arası rekabet koşullarında değerlendirilmesi için de Michael Porter’ın elmas 

modeli baz alınmıştır. Elmas modeli, rekabet gücünü; faktörler, talep koşulları, ilişkili ve destekleyici 

sektörler, işletme stratejileri temel unsurları ve devlet ile şans unsurlarını da destekleyici öğeler olarak 

ele almaktadır. (Gürpınar & Sandıkçı, 2008) Porter’a göre bir sektördeki fiyat, kalite, tasarım, 

güvenilirlik, termin ve teslim süresini yüksek gelir ve istihdam potansiyeli yaratma gücü, yani rekabet 

gücü oluşturmaktadır. Ülkeler, uluslar arası arenada rekabet gücü elde etmesi için işletmelere 

odaklanmalıdırlar. İşletmelere odaklanma stratejisi belirli bir ürün grubu özelinde sürdürülebilir 

rekabet ortamı için maliyet düşürülmesi, kalite iyileştirmesi ve ürün geliştirilmesi gerekmektedir. Bir 

diğer ifadeyle, verimlilik üzerinde çalışılması önemlidir. Porter rekabeti maliyet ve farklılık temeline 

dayandırmaktadır.  
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Şema-5 Sektördeki Rekabet 

Ürünler rakiplerine göre ucuz olmalı ya da rekabetteki diğer ürünler ile kıyaslandığında 

katma değer yaratıcı farklılıkları bulunmalıdır. Maliyet ve farklılık avantajı elde etmek için kaynakların 

çok üst seviyede sahip olmak gereklidir. Bu sayede elde edilen avantajlar ile pazar odağı 

kazanılabilir. Niş bir segmentte, dar ya da geniş bir pazara odaklanma fırsatı yakalanabilir. Başka 

bir ifadeyle, rekabet avantajı için yeni ve farklı ürün, teknolojik üstünlük, ölçek ekonomisi ve piyasa 

talebi unsurları bir arada olması gerekmektedir. Porter elmas modelinin belirleyicisi olarak faktör 

koşulları, talep koşulları, ilişkili ve destekleyici sektörler, firma stratejisi konularını belirlemiş, devlet 

ve şans konularını da dışsal etken olarak ileri sürmüştür. Faktör koşullarında, ülkenin kendi kaynak 

ve teknolojisini ortaya çıkartabileceği konusu açıklanmaktadır. Bölgesel dezavantajların oluşması da 

yeniliklerin önünü açma potansiyeli yarattığı için önemsenmektedir. Faktör koşulları; iş gücü sayısı 

ve niteliği, hammadde, iklim, enerji, teknik bilgi, bilimsel çalışma sonuçları, sermaye, ulaşım, iletişim, 
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haberleşme, sağlık, eğitim gibi altyapı konularını içermektedir. Tüm bu öğeler yenilik yaratma 

faktörünün temelini oluşturmaktadır. Talep koşulları uluslar arası rekabetin önemli bir bileşenidir. İç 

pazardaki talep, ürünün uluslar arası platformda başarısı belirlemektedir. İç talep fazla ise işletmeler 

buraya odaklanacaktır ve rekabet koşullarına göre fiyat, kalite odaklı gelişecektir. Orta ve uzun 

vadede iç pazarda elde edilen nitelik, uluslar arası pazarda güç yaratacaktır. Bu nedenle ülkeler iç 

pazarlarını büyütmelidir. İç Pazar büyütülürken strateji olarak yenilik odaklı, kalite seviyesi iyileştirilmiş 

ve verimlilik ön planda büyütülmelidir. İç pazar ileride sektörün gelecekte ihtiyaç duyacağı niteliklere 

hazırlık yapılmasını sağlamalıdır. Fiyat, kalite, verimlilik, yenilikçilik odaklı iç pazar işletmeleri uluslar 

arası pazarda rekabette öne çıkartabilir. Stratejik olarak bu öğeler dikkate alınmadan pazar 

durgunluğa yönlenebilir. Bu sebeple iç pazarda güç elde etmek ve doğru zamanda uluslar arası 

pazarda pay arayışına girmek anlamlı olacaktır. İlişkili ve destekleyici sektörler Porter elmas 

modelinin önemli bir bileşenidir. STK’lar, araştırma kuruluşları gibi kuruluşlar lobi faaliyeti 

yürütmekte, yenilik kapasitesini geliştirmekte, maliyet avantajı elde edecek bilgiyi ortaya 

çıkarmaktadır. Firma yapısı ve stratejisi elmas modelinin bir diğer yapıtaşıdır. Bölgesel şartlar firmanın 

stratejisini etkilemektedir. İç pazarda rekabet yoksa pazara giriş caziptir ancak yenilik potansiyelini 

zedelemektedir. Rekabet yeni ürün geliştirme, farklılık, maliyet avantajı arayışı yarattığı için küresel 

rekabette olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Teknoloji açısından değerlendirildiğinde iç rekabet, 

uluslar arası pazarda sürdürülebilir fırsatlar meydana getirmektedir. Elmas modeli temel unsurlarına 

ek olarak devlet ve şans değişkenleri de dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda devlet önemli bir oyuncu 

olarak sektöre katkı sağlamaktadır. İşletmeleri sektörel bazda teşvik etmek, standartlarını iyileştirmek, 

talepleri önceden tespit ederek yönlendirme yapmak, girdilere odaklanarak fırsat yaratmak, rekabeti 

sonuç odaklı yönetmek, birliklerin kurulmasını sağlamak gibi çalışmalar ile devlet devrede olduğu 

sürece sektörler uluslar arası platformlarda başarılı olacaktır. Şans etkeni de sektörleri etkilemektedir. 

Teknolojik yenilikler, girdi fiyatlarındaki ani değişiklikler, piyasa dengesinin bozulması, kur 

dalgalanmaları, politik krizler, sağlık sorunları, vb… etkenler sektörleri olumlu ya da olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bu açıdan dikkate değer bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Özetle, Porter, 

ülkenin iç dinamiklerinin kalifiye insan kaynağı, teknoloji, bilgi altyapısı ve kültür gibi öğeleri 

oluşturabileceğini öne sürmektedir. Elmas modeli; faktörler, talep yapısı, işletmelerin stratejileri, ilgili 

ve destekleyici kurumların bulunmasını temel olarak ele almakta devlet ve şans unsurlarını da modeli 

etkileyecek değişkenler olarak sunmaktadır. Bu bileşenler ve değişkenler kuruluşların elde edeceği 

fırsatları oluşturması ve elde ettikten sonra vereceği kararlara göre meydana getireceği rekabet 

baskısını tanımlamaktadır. (Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990) 
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Saha çalışması kapsamında elde edilen verilere göre, Elmas modeli baz alınarak uluslar arası 

rekabet koşullarında Gerede deri sektörü analiz edilecektir. Analizde deri üreticilerine yer verilecektir. 

Kemer üreticilerinin çok azı koleksiyon geliştirme, yeni tesis yatırımı ile büyüme, sektörü ihracat odaklı 

büyütme stratejisi geliştirmektedir. Düşük personel istihdamı sağlayarak, daha çok fason üretimi 

tercih ederek üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Saha çalışmasında tespit edilen, mavi okyanus 

yaratmış olan evcil hayvan tasması üreticisi, evcil hayvan maması üreticisi ve tutkal üreticisi işletmeler 

de bulundukları sektörün tümünü temsil edemeyecekleri için deri üreticilerinin uluslar arası rekabet 

analizi yapılacaktır.  

Deri üreticilerinin faktör koşulları beşeri kaynaklar, fiziki kaynaklar, bilgi kaynakları, sermaye 

kaynakları ve altyapı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bölge halkının önemli bir insan kaynağı 

olduğunu belirtmek gerekir. İlçede çok uzun yıllardır dericilik faaliyeti sürdürüldüğü için bu sektör bir 

kültür halini almıştır. İnsan kaynağı yetersizliği ülke genelinde olduğu gibi bu sektörde de görülse de 

bölgede yaşayan halkın alternatif çalışma alanı bulunmamaktadır. Deri üreticileri üretiminin en büyük 

oranını ham deri ve kimyevi madde ile sürdürmektedir. Ham deri ve kimyevi madde çoğunlukla ithal 

edilmeke ve tüccarlar aracılığı ile sağlanmaktadır. Ülkemizdeki hayvan sayısı deri üretimi için yetersiz 

olduğundan ham deri ithalatı bulunmaktadır. Kaliteli ham deri bulmak konusunda problemler 

görülse de işlem basamaklarında müşteri taleplerine göre uygulamalar yapılarak problemler bertaraf 

edilmeye çalışılmaktadır. Dericilik çok eski zamanlardan beri sürdürülen bir faaliyet olduğu için bilgi 

birikimi olunan bir alandır. Geleneksel yöntemler hakkında çok ciddi bilgi sahibi olunsa da yeni 

teknolojilerin devreye alınması ile adaptasyon sağlanmaktadır. Dericilikte gelişmiş bölgelere belirli 

zamanlarda yapılan ziyaretlerde bilgi eksiklikleri giderilmektedir. Sermaye kaynağı Gerede deri 

sektöründe güçlüdür. Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve gelecek 2 yıl sürmesi planlanan Gerede Deri 

İhtisas OSB’ye taşınma sürecinde 127 deri üreticisi yeni bina ve makine yatırımı yapmış ya da 

yapacaktır. Yatırımlar büyük çoğunlukla öz kaynaklar ile yapılmaktadır. Ayrıca, deri üreticileri uzun 

vadelerde satış yapabilmektedir. Vade süresini finanse edebilme gücü de bulunmaktadır. Bu 

sebeplerden dolayı sermaye yapısı güçlüdür. Gerede ilçesindeki deri üreticileri taşınma sürecindedir. 

Gerede Deri İhtisas OSB’ye taşınan deri üreticileri altyapı, arıtma tesisi, modern üretim alanlarına 

sahip olacaklardır. Bu açıdan altyapı faktörü de elverişlidir. Deri sektörü uluslar arası rekabet 

koşullarında Gerede ilçesinde faaliyet gösteren deri üreticilerinin faktör koşulları olumludur. Deri 

üretimi bir geri dönüşüm prosesidir. Birçok üründe kullanımı olan deri, üretime konu olmasa 

hayvansal bir atık olacaktır. Deri üretimi bu açıdan bakıldığında katma değer yaratmaktadır. Üretim 
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aşamaları uzun ve zordur, emek isteyen bir süreçtir. Hâlihazırda uygulanan yöntemler, yaygın kabul 

görmüş yöntemlerdir. Bu yöntemlerin gelecekte kullanım dışı kalması ihtimaline karşı, Gerede 

ilçesindeki deri üreticileri proses bazlı inovatif metotlar üzerinde çalışmakta farklı yöntemler 

geliştirmektedir. Dünya geneline bakıldığında diğer dericiler de farklı yöntemler özelinde çalıştığı 

bilinmektedir. Özellikle kimyevi madde tedarikçilerinin avantaj sahibi olması yeni yöntemler için 

çalışmayı tetiklemektedir. Kimyasal kullanmadan deri tabaklama çalışmaları buna verilebilecek en 

güzel örnektir. Makine altyapısı konusunda yerli makine üreticilerinin çalışma yapması anlamlı 

olacaktır. Makine yatırımı için ciddi finansman kaynağı sağlayan deri üreticileri daha teknolojik, daha 

kalite üretim yapılacak makineleri AB ülkelerinden ithal etmektedir. Verimlilik artışı, maliyet fırsatı 

arayışı faktör koşullarında bölgesel dezavantajlardan kaynaklanmış ve iç pazarda Gerede ilçesi 

rekabette önemli bir noktadadır.  

Talep koşulları açısından bakıldığında deri sektörü problemli bir dönemden geçmektedir. 

Gerede ilçesindeki deri üreticiler büyük çoğunlukla ayakkabılık deri üretmektedir. Geçtiğimiz 3 yıl 

sürecinde ayakkabı zincir mağazalarının yaşadığı finansal krizler direkt deri üreticilerini olumsuz 

etkilemiştir. İflas açıklamalar, konkordato ilanları vadeli satışa konu olan derinin üreticilerinin 

finansal performansını etkilemiştir. İçinde bulunduğumuz yıl dünya genelinde görülen pandemi 

dolayısıyla üretimler durdurulmuştur. Üstelik üretim süreçleri başlasa da ihracat pazarlarına erişim 

mümkün değildir. Son yıllarda yaşanan birçok olumsuzluğun üst üste gelmesi talep koşullarını da 

doğrudan etkilediği için sorunlar vardır. Ancak, Gerede ilçesinde faaliyet gösteren deri üreticileri 

fırsat arayışı sürdürerek yatırımlarına devam etmektedir. Dünyadaki en gelişmiş deri üretimi İtalya’da 

bulunmaktadır. Covid-19 salgınından İtalya ciddi etkilenmiştir. Çin salgının başladığı ülke olarak 

prestij kaybı yaşamaktadır. Deri sektöründe İtalya ve Çin en önemli rakipler olduğu için ihracat 

pazarlarına erişim sağlanmaya başlamasıyla Gerede ilçesindeki deri üreticileri ihracat odaklı büyüme 

hedefindedir. İç piyasa rekabetinin sapladığı fiyat ve kalite pozisyonu, uluslar arası platformlarda 

avantaj sağlayacaktır. Deri sektöründe yeni dönemde İtalya, Güney Kore, ABD, Almanya, İspanya, 

İngiltere gibi ülkelerin ihracatının azalacağı, diğer taraftan Brezilya, Hindistan, Pakistan, Türkiye gibi 

ülkelerin ise ihracatında artış olacağı tahmin edilmektedir. Gerede ilçesinde üretilen deri kalite 

bakımında Rusya, Ukrayna, Orta Asya ülkeleri ve AB ülkelerine rahatlıkla hitap edebilecek kapasite 

ve kalitededir. Coğrafi olarak yakınlık, lojistik kolaylığı ve kalite bakımından bu bölgeler ihracat 

odaklı büyüme hedefleri arasında yer almaktadır.  
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Elmas modelinin bir diğer temel unsuru ilişkili ve destekleyici endüstrilerdir. Bu kapsamda 

STK’lar ve araştırma kurumları dikkate alınmaktadır. TOBB bünyesinde deri sektör meclisi 

bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği faaliyetini sürdürmektedir. Gerede TSO 

başkanı da deri üreticileri arasında yer almaktadır. Deri üretimi birçok platformda temsil edilmektedir. 

Yatırım teşvik sisteminde derinin işlenmesi faaliyet konusu destek kapsamındadır. KKYDP 

programında hayvansal ürün üretimi olarak deri üreticileri desteklenmektedir. Tüm bu başlıklar 

destekleyici birer unsurdur.  

Firma stratejileri ve rekabet konusunda Gerede deri üreticileri çok avantajlıdır. Sektördeki 

rekabet öncelikle ilçe genelinde başlamaktadır. Ardından ülke genelinde benzer tip ürün üreticileri 

ile olan rekabet gündeme gelmektedir. Hem bölgesel hem de iç Pazar genelinde oluşan rekabet 

sayesinde işletmeler son derece fiyat odaklıdır. Ayrıca, fiyat odağındaki avantajlar kapasite artışı ile 

elde edilecek ölçek ekonomisi ile desteklemek amacıyla yeni bina ve makine yatırımları hızlı bir 

şekilde devam etmektedir. Bölgesel şartların belirlediği rekabet ortamı, uluslar arası sürdürülebilir bir 

rekabet ortamı için işletmeleri hazırlamaktadır.  

Elmas modelinin dışsal etkenleri olan devlet ve şans faktörleri dikkate alındığında önemli 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. Devlet teşvik programları ile hayvancılığı desteklemektedir. Hayvan 

sayısının artması ile dericilik sektörünün büyümesi doğru orantılıdır. Bu açıdan bakıldığında sonuçlar 

olumludur. İç piyasadaki hayvan yetersizliği karşısında ham deri ithalatında deri üreticilerinin 

desteklenmesi gereklidir. Ham deri ithalatının önünü açmak, regülâsyonları gözden geçirmek, bitmiş 

deri ithalatını sınırlamak önemli bir politik katkı olabilir. İç pazardan ham deri ihracatı yoktur. 

Hâlihazırda deri üreticileri iç pazarı tamamen üretim süreçlerinde kullanmaktadır. Ancak üretimi 

desteklemek adına yeterli miktarda ham deri girişi sağlamak ve bitmiş deri ithalatını kısmak, iç 

pazardaki deri üreticileri uluslar arası rekabete hazırlamak için önemlidir. Şans faktörü de mücbir 

sebepler ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle dünya genelinde görülen Covid-19 salgını tüm sektörlerde 

olduğu gibi deri üreticileri için de olumsuzluk olarak öne çıkmıştır. Ancak, ihracat pazarları açılması 

ile birlikte Gerede deri üreticilerinin hedeflediği pazarlarda oluşan arz boşluğu ise önemli bir fırsattır. 

Bu boşluk iç piyasa rekabetinde elde edilen kazanımlar ile doldurulabilecektir.  
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SALPA ÜRETİMİ İŞ MODELİ 
Saha çalışması kapsamında deri üreticileri, kemer üreticileri görüşmeler yapılmıştır. Üretim 

süreçleri detaylı olarak yerinde incelenmiş ve işletmelerin tedarikçileri, müşteri grupları, istihdam 

sayıları, makine parkurları, yatırımları, gelecek stratejileri hakkında bilgi toplanmıştır. Saha çalışması 

sürecinde Gerede ilçesinde deri ya da deri atıkları kullanılarak mavi okyanus yaratmış olan işletmeler 

de tespit edilmiştir. Evcil hayvan tasması, evcil hayvan gıdası ve tutkal üreticileri Gerede ilçesinin 

mavi okyanus yaratmış işletmeleri olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca, 2021 yılında faaliyete geçmesi 

planlanan jelâtin üretim tesisleri de tespit edilmiş ve gerekli görüşmeler yapılmıştır. “Yaratıcı 

endüstrilere entegre olarak Gerede deri sanayinin saraciye ürünleri üretimine kapasite oluşturması 

projesi” ana fikri olan Gerede deri üreticileri ile saraciye sektörünün bir araya gelmesi konusu 

açısından değerlendirme yapıldığında salpa üretimi anlamlıdır.  

Salpa, ayakkabının içinde, ayakkabı tabanı imalatında, terlik imalatında, çanta ve cüzdan 

içlerinde, kemerlerin iç kısımlarında, kırtasiye ürünü olan ajanda dış kapaklarında, klasör dış 

kapaklarında, otomotiv sanayi imalatında, mobilya üretiminde kullanılan bir üründür. Ülkemizde 

sadece bir üretici tarafından üretilmektedir, dünya genelinde bilinen 10 işletme üretmektedir. Salpa 

üretimi deri üretim süreçlerinde ortaya çıkan bir atık kullanılarak sağlanmaktadır. Kromlama 

aşamasından sonra deri, müşterinin talebine göre kalınlık ayarlaması yapılmak üzere 

tıraşlanmaktadır. Bu aşamada kromlu talaş atığı oluşmaktadır. Miktarsal olarak ham derinin % 5’lik 

kısmı traş atığıdır. Gerede ilçesinde aylık ortalama 7500 ton deri işlendiği düşünüldüğünde aylık 

375 ton kromlu talaş bulunmaktadır. Üstelik deri üreticileri bu atığı bertaraf etmek zorundadır çünkü 

krom bir kimyasaldır ve içme suyuna karışmaması, insanların normal yaşantılarını sürdürdüğü 

bölgelerden uzakta olması gerekmektedir. Bu vesile ile işletmeler kromlu talaşı kendileri finanse 

ederek atık toplama merkezlerine nakletmektedir. Bu açıdan bakıldığında salpa üretimi için gerekli 

hammadde bedelsiz olarak temin edilmektedir.  

İş modeli Alexander Osterwalder tarafından oluşturulan model yardımıyla oluşturulacaktır. 

Osterwalder iş modeli 9 yapıtaşı ile açıklamaktadır; müşteri segmenti, değer önerisi, kanallar, 

müşteri ilişkileri, gelir modeli, kaynaklar, faaliyetler, ortaklıklar ve maliyetler şeklindedir. (Osterwalder 

& Pigneur, 2010) 
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Müşteri segmenti: Potansiyel müşteriler tanımlanmalıdır. Hangi kullanıcı ve müşterilere hitap 

edildiği tespit edilmelidir. Müşterilerin talepleri net olarak tanımlanmalıdır. Yaşanan problemler varsa 

bunları belirlemek gereklidir. Tespit edilen müşteri grupları da sınıflandırılmalıdır. 

Değer önerisi: Tespit edilen müşteri için katma değer önerisi tanımlanmalıdır. Müşteriye 

değerli olarak sunulan öneriler ve hizmetler ile müşterinin neler kazanacağı belirlenmelidir. Değer 

önerisi için müşterilerin neden bu ürünü tercih edeceği, neden tarafımızdan almayı seçeceği ve 

günümüzün şartları için uygun bir ürün olup olmadığı sorgulanacaktır. Bu açıdan değer önerisi 

müşteri gözünden değerlendirilmelidir.   

Kanallar: Müşteri ile iletişim nasıl sağlanacağı belirlenmelidir. Müşteri segmenti olarak 

benimsenen grup kendilerine nasıl ulaşılmasını tercih ettiği tespit edilmelidir. Ürünün tesliminde hangi 

temas noktalarının kullanılacağı belirlenmelidir. İş akışı süreçleri net tanımlanmalıdır.  

Müşteri ilişkileri: Müşteri grupları ile iletişim yöntemleri tanımlanmalıdır. Her bir segment ile 

kurulacak ilişki ve müşteri edinim yöntemleri tanımlanmalıdır.  

Gelir modeli: Müşterilerin para ödeyeceği faaliyetler tanımlanmalıdır. Hangi değerler müşteri 

açısından ödeme yapmaya değer görülmektedir. Gelir modelinin sıklığı önemli bir unsurdur. Ayrıca, 

gelir tipi ve gelirin beklendiği müşteri grubu tespit edilmelidir. Müşteri gelirleri her zaman müşteri 

segmentine bağlıdır. Ödeme yapması beklenen müşteri segmentinin, iş modeli kapsamında ortaya 

koyulan değer önerisine ödeme yapmaya hazır olması gereklidir.  

Kaynaklar: İş modeline konu ürünün üretilebilmesi için hangi kaynaklara sahip olunması 

gerektiği belirlenmelidir. Bu kapsamda fikri sınaî mülkiyet hakları, fiziki alan, makine-ekipman-

donanım, personel, sermaye ihtiyaçları belirlenmelidir. İş modelini destekleyen tüm kaynaklar bu 

bölümde ele alınmalıdır.   

Faaliyetler: Ürünün üretilebilmesi için gerekli kaynaklar tanımlanmalıdır. Ayrıca, müşteriye 

ulaşmak için ihtiyaç duyulan faaliyetler de bu bölümde belirtilmelidir. Tüm faaliyetler stratejik 

seviyede tutularak süreçlerden çok yeteneklere odaklanmalıdır. Net olarak, iş modelini başarılı bir 

şekilde yürütmek için gerekli olan seçilmelidir.  

Ortaklıklar: Doğru iş ortakları belirlenmelidir. Tedarikçiler bu kapsamda ele alınmalıdır. 

Sürdürülebilirlik açısından gerekli kaynaklar ve tedarikçiler belirlenmeli, faaliyetlere entegre olanlar 

ve destekleyenler belirlenmelidir. Hangi faaliyetlerin taşere edileceği tanımlanmalıdır.  
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Maliyet yapısı: Sürdürülebilir iş modeli için katlanılması gereken maliyetler planlanmalıdır. 

Önemli gider alanları belirlenmelidir. Faaliyet ve kaynakların maliyetleri hesaplanmalıdır. 

Ortaklıklardan oluşan maliyetler tespit edilmelidir. Üretim ve dağıtımın maliyeti ortaya koyulmalıdır.  

Salpa üretimi için Gerede Karma OSB ya da Gerede Deri İhtisas OSB sınırları içinde bir 

fabrika alanı oluşturulmalıdır. Üretim için en az 6000 metrekare kapalı saha ihtiyacı bulunmaktadır. 

Fabrika boyu 100 metre, eni 60 metre olmalıdır. Kapalı sahanın iki bölümden oluşması gereklidir. 

Bir bölümü üretim hattına, diğer bölümü de depo alanı olarak ayrılmalıdır. Üretim hattı kromlu talaşın 

su, yapıştırıcı ve dolgu maddesi ile bir hamur haline getirilmesi, hamurun müşteri talebine göre 

kalınlık ayarı yapılması amacıyla merdaneler arasından geçirilmesi, en az 80 metre boyunda kurutma 

konveyörüne aktarılması ve hat sonunda rulo halinde üretimin tamamlanması aşamalarını 

kapsamaktadır. Gerede ilçesindeki tüm kromlu talaşın işlenmesi için planlama yapılmıştır. Deri 

üreticileri tarafından tesise nakledilen aylık ortalama 375 ton kromlu talaş, salpa olarak üretimi 

tamamlandığında 430 ton salpa elde edilecektir. Üretim hattında kromlu talaşa eklenen su, yapıştırıcı 

ve dolgu malzemesi sonucunda malzeme miktarı artacaktır. Üretimi tamamlanan salpa satışa 

hazırlanmak amacıyla 110 cm * 150 cm ebadında parçalara ayrılacaktır. Piyasadaki salpa satışı bu 

ebatlarda olduğu için tercih bu yöndedir.  

Müşteri segmenti: Öncelikli müşteriler Gerede ilçesinde faaliyetini sürdüren kemer 

üreticileridir. Aylık ortalama 300.000 adet kemer üretimi gerçekleştiren Gerede ilçesindeki kemer 

üreticilerine ek olarak ülkemizin farklı bölgelerindeki kemer üretim tesisleri de müşteri grupları 

arasında yer almaktadır. Salpa, terlik üretiminde de kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Bolu ilinde 

faaliyetini sürdüren ve yıllık 75.000.000 adet kurulu kapasiteye sahip olan terlik üreticisine satış 

hedeflenmektedir. Ayakkabı üretiminde salpa büyük miktarda kullanılmaktadır. Ayakkabıların içine 

yerleştirilen, kalıp ile kesilmiş parçalar salpadır. Ayrıca, ayakkabı tabanı salpadan imal edilmektedir. 

Birkaç kat üst üste getirilerek monte edilen ayakkabı tabanı önemli bir pazardır. Türkiye ayakkabı 

üretiminde dünyanın en büyük 11. ülkesidir. Gerçekleşen üretim miktarlarına göre Türkiye’de yıllık 

280.000.000 çift ayakkabı üretilmektedir. Üretimini yarısı İstanbul’da kalanı da İzmir, Konya, Bursa, 

Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli, Adana, Malatya, Çorum illerinde gerçekleşmektedir.  

Değer önerisi: Salpa ülkemizde bir işletme tarafından üretilmektedir. Bu işletme İstanbul’da 

faaliyetini sürdürmekte ve tahminen İstanbul ve civarında oluşan kromlu talaşı üretimine dâhil 

etmektedir. Dünya genelinde en fazla 10 işletmenin salpa üretimi yaptığı bilinmektedir. Kullanım 



 

 
 
 
 

 59 

alanına göre arz yeterli değildir. Salpa yetersizliği de üreticileri farklı çözümler bulmaya itmiştir. Farklı 

malzemeler kullanılarak oluşturulan çözümler ile üretimler devam etmektedir. Krom deriyi 

bozulmalara karşı engelleyen bir kimyasaldır. Kromlu talaştan üretilen salpa da bozulmalara karşı 

kuvvetlendirilmiş bir malzeme olacaktır. İç pazarda ihtiyaçlar ithalat yoluyla ya da dayanıksız 

malzemelerden yapıldığı için salpa önemli bir değer yaratmaktadır. Ayrıca, salpa üretimi Gerede deri 

üreticilerinin atıklarından, bedelsiz olarak hammadde tedariki ile ve Gerede ilçesinde üretilecek bir 

malzemedir. Maliyet olarak çok avantajlı bir üretim yapılacağı için satış fiyatları rakipler ve 

muadillerine göre ucuz olacaktır. Maliyet avantajı salpa kullanan işletmelere değer yaratacaktır.  

Kanallar: Salpa üretimi Gerede ilçesinde gerçekleşecektir. Öncelikli müşteri grupları yakın 

coğrafyadaki alıcılar arasından seçilecektir. Fabrikadan teslim şeklinde, kargo, ambar ve nakliye 

şirketleri aracılığı ile lojistik sağlanacaktır. Hacimli alım yapacak işletmeler kendi araçları ile de 

salpayı teslim alabileceklerdir.  

Müşteri ilişkileri: Salpa ayakkabı, kemer sektöründe yakından tanınan bir malzemedir. 

Üretimini yapan, ticaretini yapan işletmeler bilinmektedir. Gerede ilçesinde gerçekleşecek üretim 

sektörde hızlı bir şeklide yayılacaktır. Gerede ilçesindeki deri üretimi İstanbul’dan sonra en büyük 

üretim kapasitesine sahiptir. Ayakkabılık deri üretiminin % 40’ı Gerede’den sağlanmaktadır. 

Ayakkabı sektörü Gerede ilçesini de yakından tanıdığı için salpa müşterileri yatırım başlaması ile 

konuyu takibe alacaklardır. Deri üreticileri ve tüccarlar aracılığı ile hedef sektörlerde ürünlerin pazarı 

yakalanacaktır.  

Gelir modeli: Salpa üretimi ve satışı iş modelinin hedeflenen konusudur. Gelir salpa 

satışından elde edilecektir. 1 kg. salpa piyasa satış fiyatı 10 TL.’dir. Ebatlanan plakalar piyasa 

fiyatlarından satılacaktır. 110 cm * 150 cm 1,8 mm. kalınlıktaki salpa 16 TL., 110 cm * 150 cm 1,5 

mm. kalınlıktaki salpa 14 TL.’den satılmaktadır. Temel hammadde olan kromlu talaş bedelsiz olarak 

tesise nakledilecektir. Yardımcı malzemeler, yapıştırıcı ve dolgu malzemesi alınacak ve üretim girdisi 

olan işçilik, enerji ve su finanse edilecektir. Piyasa satış fiyatlarından hesaplama yapıldığında yaklaşık 

% 60 net kar marjı hedeflenmektir.  

Kaynaklar: Salpa üretimi için 6000 metrekare kapalı üretim sahası gerekmektedir. Üretim 

süreci bir hat ile yapılacaktır. Üretim hattı salpa üretiminin temelidir. Üretimde 15 direkt eleman 

bulunacaktır. Ayrıca, koordinatör, muhasebeci, usta, kalite kontrol sorumlusu, bakım onarım 

teknisyeni, kimyager, depo sorumlusu, satış sorumluları ve idari personelden oluşan 10 kişilik 
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endirekt eleman istihdam edilecektir. Toplam insan kaynağı 25 kişiden oluşmaktadır. Salpa üretimi 

için 40.000.000 TL sermaye gerekmektedir. Sermaye ile 2.000.000 TL arsa bedeli, 7.000.000 TL. 

Bina yatırımı ve 31.000.000 TL. Makine-ekipman-donanım yatırımı yapılacaktır.  

Faaliyetler: Salpa üretim tesisi, Gerede ilçesinde faaliyet gösteren deri üreticilerinin kromlu 

talaşını temel hammadde olarak alacaktır. Hammaddenin teslim ve biriktirme süreçleri için aksiyon 

planı yapılacaktır. Üretim için gerekli yapıştırıcı ve dolgu maddesi satın alma faaliyetine konu 

olacaktır. Üretim faaliyeti yürütülecek ve tesis Gerede ilçesindeki tüm kromlu talaşı salpa haline 

getirecektir. Üretim süreçlerine ek olarak hedef müşteri gruplarına satış faaliyetleri sürdürülecektir. 

Özellikle iç pazardaki ithalat miktarının azaltılması için çalışmalar planlanacaktır.  

Ortaklıklar: Salpa üretiminin en temel ortağı Gerede deri üreticileridir. Temel hammadde 

deri üretim aşamalarında ortaya çıktığı için deri üreticileri kilit ortak pozisyonundadır. Bunun dışında 

yapıştırıcı ve dolgu maddesi tüccarları kilit ortak konumunda yer almaktadır. Üretim hattını 

tasarlayacak ve üretecek olan makine üreticisi ortaklar arasında yer almaktadır. Üretim hattı için 

yedek parça tedarikçileri ortaklardan biridir. Ayrıca, kromlu talaşı tabakhane ya da OSB bölgesinden 

taşıyacak olan nakliye firmaları iş modelinin ortakları arasındadır.  

Maliyet yapısı: Salpa üretimi için 40.000.000 TL. yatırım gerekmektedir. Direkt personel aylık 

gideri 54.075,00 TL. endirekt personel aylık gideri 49.345,00 TL. dir. Aylık üretim hedefleri için aylık 

yapıştırıcı ve dolgu maddesi gideri 622.833,33 TL.’dir. Bu giderlerin dışındaki toplam giderler ve 

amortisman aylık 354.583.33 TL.’dir. Giderlere karşılık şirket aylık ortalama 4.300.000,00 TL. satış 

hedeflemektedir. ( Maliyet yapısı finansal analiz kısmında detaylı olarak açıklanmıştır.) 

SALPA ÜRETİM TESİSİ FİNANSAL KAYNAKLARA ERİŞİM 
ÖNERİLERİ 

Özel Sektör Yatırımı: 
 Salpa, Gerede deri üreticilerinin üretim aşamaları esnasında ortaya çıkan ve 

işletmelerin bertaraf etme zorunluluğu bulunan kromlu talaşlardan imal edilmektedir. Birçok sektörde 

alıcısı bulunan, ülkemizde yeteri kadar üretilmeyen ve ithalata bağımlı bir ürün grubudur. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde ortak imalat teması ile deri üreticileri bir araya gelerek salpa üretimi yapabilir. 

İş modeli bölümünde açıklandığı üzere büyük yatırım gereksinimi bulunmaktadır ve tek bir işletmenin 

finanse edebileceği yatırım miktarının üzerindedir. KOSGEB İşbirliği Destek Programı ve T.C. Sanayi 
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ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi aynı anda devreye alınarak, en az 5 işletmenin bir araya 

gelerek yeni bir işletici kuruluş kurması ile salpa üretim tesisi kurulabilir. Bahsi geçen 2 destek 

programı birbirinden bağımsız süreçler ile katkı sağlamaktadır ancak üst limitler ve yüzeysel olarak 

düşünüldüğünde; yatırıma konu makine-ekipman-donanım için KDV istisnası, inşaat giderleri KDV 

iadesi, SGK primi işveren hissesi desteği, sabit yatırım üzerinden yatırıma katkı oranı miktarında vergi 

indirimi, makine-ekipman-donanım net tutarları ve personel net maaşları üzerinden 5.000.000 TL 

destek alınabilir. Gerede ilçesinde 127 deri üreticisi bulunmaktadır ve tüm işletmelerden kromlu talaş 

çıkmaktadır. Salpa üretimi ve sağlayacağı kazanç lanse edilirse işletmelerin ilgisine girebilir.  

Kamu Yatırımı: 
 Gerede TSO ya da Gerede Deri İhtisas OSB aracılığı ile iş modelinde belirtilen 

varsayımlar fizibilite yapılarak rapor oluşturulabilir. Elde edilen sonuçlar ile varsayımlar örtüşmesi 

durumunda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteğine başvuru yapılabilir. 

Güdümlü Proje Desteği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı web sitesinde “Bu destek mekanizması 

çerçevesinde, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları 

sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek 

nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak 

kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı 

ve/veya işletme desteklerini içeren projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali 

ve teknik destek sağlanabilir. Bu projelerde bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar 

özendirilir.” şeklinde tanımlanmıştır. (Güdümlü Proje Mali Destek Programı, tarih yok) Bu açıklama 

doğrultusunda salpa üretimi ile program açıklaması örtüşmektedir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

Bölge Planı Eksen 2: Rekabetçi Bölge, Amaç 1: Akıllı İhtisaslaşmayı Sağlamak uygulama 

örneklerinde de belirtildiği üzere Gerede deri sektörü gündemdedir. Salpa üretimi bu anlamda 

bölgesel ve sektörel kalkınmaya katkı sağlayacak, ithalata konu olan bir ürünün iç pazarda 

üretilmesinin önünü açacak ve birçok sektörün talep ettiği ürün üretilmiş olacaktır.  
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SALPA ÜRETİM TESİSİ FİNANSAL ANALİZİ 
 

ORGANİZASYON VE YÖNETİM GİDERLERİ 

  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

MUHASEBE 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80 

KIRTASİYE 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

YEMEK 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 87.846,00 

OFİS  24.000,00 26.400,00 29.040,00 31.944,00 35.138,40 

AMORTİSMAN 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

TOPLAM 3.605.000,00 3.615.500,00 3.627.050,00 3.639.755,00 3.653.730,50 

Giderler 25 personel istihdamına göre belirlenmiştir. Amortisman 8 yıl baz alınarak 

hesaplanmıştır. Muhasebe gideri TURMOB taban fiyat listesi baz alınarak hesaplanmıştır.  

 

İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TAHMİNİ GİDERLER 
  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

PERSONEL  1.241.040,00 1.427.196,00 1.641.275,40 1.887.466,71 2.170.586,72 

Direkt personeller için bir personelin net maaşı 2325 TL., damga vergisi 22,34 TL., gelir vergisi 

154,50 TL., işsizlik primi 29,43 TL., SSK primi 412,02 TL., SSK işveren payı 661,71 TL. olarak 

toplam 3605 TL. gider birim maliyeti olarak hesaplanmıştır. Endirekt personel için; koordinatör 7800 

TL., muhasebe 4700 TL., usta 4200 TL., kalite kontrol sorumlusu 4200 TL., bakım onarım teknikeri 

4200 TL., kimyager 5480 TL., depo sorumlusu 4200 TL., 2 adet satış personeli 10.960 TL., idari 

personel 3605 TL. brüt maaş olarak hesaplanmıştır.   
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GİRDİ FİYATLARI VE HARCAMA TAHMİNİ 
  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

YAPIŞTIRICI 7.400.000,00 7.770.000,00 8.158.500,00 8.566.425,00 8.994.746,25 

ELEKTRİK 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 364.651,88 

DOĞALGAZ 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75 133.705,69 

SU 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 291.721,50 

DOLGU MALZEMESİ 74.000,00 77.700,00 81.585,00 85.664,25 89.947,46 

İş modelinde belirtilen üretim hacmine göre giderler hesaplanmıştır.  

ÜRÜN / HİZMET FİYATLANDIRILMASI 

      
YILLIK ORTALAMA GİDER 

  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

MUHASEBE 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80 

KIRTASİYE 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

YEMEK 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 87.846,00 

OFİS  24.000,00 26.400,00 29.040,00 31.944,00 35.138,40 

DOLGU MALZEMESİ 74.000,00 77.700,00 81.585,00 85.664,25 89.947,46 

AMORTİSMAN 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

DİREKT PERSONEL 648.900,00 746.235,00 858.170,25 986.895,79 1.134.930,16 

ENDİREKT PERSONEL 592.140,00 680.961,00 783.105,15 900.570,92 1.035.656,56 

YAPIŞTIRICI 7.400.000,00 7.770.000,00 8.158.500,00 8.566.425,00 8.994.746,25 

ELEKTRİK 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 364.651,88 

DOĞALGAZ 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75 133.705,69 

SU 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 291.721,50 

TOPLAM 12.970.040,00 13.572.896,00 14.225.035,40 14.931.767,21 15.699.089,99 

Gider kalemleri yıllık bazda toplanarak yıllık ortalama gider bütçesi elde edilmiştir.  

AYLIK ORTALAMA GİDER ( TL. ) 

  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

TOPLAM  1.080.836,67  1.131.074,67  1.185.419,62  1.244.313,93  1.308.257,50  

Yıllık giderler aylık ortalamaya bölünerek hesaplanmıştır.  
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TON BAŞI ORTALAMA GİDER ( TL. ) 

  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

TOPLAM  2.513,57  2.630,41  2.756,79  2.893,75  3.042,46  

Aylık üretim giderleri, aylık ortalama üretim hacmine orantılanarak elde edilmiştir. Aylık 430 

ton salpa üretimi hedeflenmektedir.  

 

TON BAŞI KARLILIK ( TL. ) 
  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

TON BAŞI GİDER 2.513,57  2.630,41  2.756,79  2.893,75  3.042,46  

PİYASA SATIŞ FİYATI TON/TL 

                                               

10.000,00   

                                                         

10.500,00  

                     

11.025,00  

                     

11.576,25  

                     

12.155,06   

TOPLAM (TON BAŞI 

KARLILIK) 7.486,43  7.869,59  8.268,21  8.682,50  9.112,60  

Salpa piyasa satış fiyatı baz alınmıştır. Giderlerden salpa ton fiyatı çıkartılarak karlılık 

hesaplanmıştır.  
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GELİR TABLOSU 

  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

A- BRÜT SATIŞLAR 51.600.000,00 54.180.000,00 56.889.000,00 59.733.450,00 62.720.122,50 

YURTİÇİ SATIŞLAR 51.600.000,00 54.180.000,00 56.889.000,00 59.733.450,00 62.720.122,50 

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C- NET SATIŞLAR 51.600.000,00 54.180.000,00 56.889.000,00 59.733.450,00 62.720.122,50 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 12.865.040,00 13.457.396,00 14.097.985,40 14.792.012,21 15.545.359,50 

SATILAN MAMÜLLLER MALİYETİ ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ ( - )  11.624.000,00 12.030.200,00 12.456.710,00 12.904.545,50 13.374.772,78 

SATILAN HİZMET MALİYETİ ( - ) 1.241.040,00 1.427.196,00 1.641.275,40 1.887.466,71 2.170.586,72 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 38.734.960,00 40.722.604,00 42.791.014,60 44.941.437,79 47.174.763,00 

E- FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 105.000,00 115.500,00 127.050,00 139.755,00 153.730,50 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ( - ) 105.000,00 115.500,00 127.050,00 139.755,00 153.730,50 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 38.629.960,00 40.607.104,00 42.663.964,60 44.801.682,79 47.021.032,50 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 38.629.960,00 40.607.104,00 42.663.964,60 44.801.682,79 47.021.032,50 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 38.629.960,00 40.607.104,00 42.663.964,60 44.801.682,79 47.021.032,50 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 38.629.960,00 40.607.104,00 42.663.964,60 44.801.682,79 47.021.032,50 

Aylık 430 ton salpa üretim hedefi ve ton başı satış fiyatı baz alınarak brüt satışlar 

hesaplanmıştır. Gelir tablosu gider kalemleri indirilerek dönem sonu net karı hesaplanmıştır. 

Kurumlar vergisi hesabı nakit akım tablosunda belirtilmiştir.  
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BAŞA BAŞ NOKTASI ANALİZİ 

   
GİDER KALEMLERİ SABİT GİDER DEĞİŞKEN GİDER 

MUHASEBE ( %100 S.G. ) 18.000,00   

KIRTASİYE ( % 100 S.G. ) 3.000,00   

YEMEK ( % 6,7 S.G., % 93,3 D.G. ) 4.020,00 55.980,00 

OFİS ( % 100 S.G. ) 24.000,00   

DOLGU MALZEMESİ   74.000,00 

AMORTİSMAN 3.500.000,00   

PERSONEL ( % 6,7 S.G., % 93,3 D.G. ) 83.149,68 1.157.890,32 

YAPIŞTIRICI ( % 100 D.G. )   7.400.000,00 

ELEKTRİK ( % 5 S.G., % 95 D.G. ) 15.000,00 285.000,00 

DOĞALGAZ ( % 1 S.G., % 99 D.G. ) 1.100,00 108.900,00 

SU ( % 1 S.G., % 99 D.G. ) 2.400,00 237.600,00 

TOPLAM 3.650.669,68 9.319.370,32 

 

YILLIK ÜRETİM HEDEFİ 5160TON 

SABİT GİDER 3.650.669,68 

DEĞİŞKEN GİDER 9.319.370,32 

BİRİM SATIŞ FİYATI 10000TL/TON 

BİRİM DEĞİŞKEN GİDER ( D.G. / Y.Ü.H. ) 1.806,08 

FORMÜL: 

SABİT MALİYET / 1- ( BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET / BİRİM FİYAT ) 

3.650.669,68 / 1 – (1.806,08 / 10.000,00 ) = 4.455.296,16 TL. (445,53TON ) 

Başa baş noktasına 4.455.296,16 TL. satış hasılatı ya da 445,53 ton salpa satışı ile ulaşılacaktır.  
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NAKİT AKIM TABLOSU 

      
  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

A. DÖNEM BAŞI NAKİT 

MEVCUDU 40.000.000,00 11.600.000,00 43.273.541,12 76.551.433,51 111.496.746,09 

İŞLETİCİ KURULUŞ           

B. DÖNEM İÇİ NAKİT 

GİRİŞLERİ 51.600.000,00 54.180.000,00 56.889.000,00 59.733.450,00 62.720.122,50 

    1- Satışlardan Elde Edilen 

Nakit 51.600.000,00 54.180.000,00 56.889.000,00 59.733.450,00 62.720.122,50 

        a) Net Satışlar 51.600.000,00 54.180.000,00 56.889.000,00 59.733.450,00 62.720.122,50 

    2- Diğer Faaliyetlerden 

Olağan Gelir ve Karlardan 

Dolayı Sağlanan Nakit           

    3- Olağandışı Gelir ve 

Karlardan Sağlanan Nakit           

    4- Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklardaki Artışlardan 

Sağlanan Nakit           

     5- Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklardaki Artışlardan 

Sağlanan Nakit           

    6- Sermaye Artışından 

Sağlanan Nakit           

    7- Hisse Senedi İhraç 

Primlerinden Sağlanan Nakit           

    8- Diğer Nakit Girişleri           

C. DÖNEM İÇİ NAKİT 

ÇIKIŞLARI 61.468.631,20 22.506.458,88 23.611.107,61 24.788.137,42 26.043.717,15 

    1-Maliyetlerden 

Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12.865.040,00 13.457.396,00 14.097.985,40 14.792.012,21 15.545.359,50 

        a) Satışların Maliyeti 9.365.040,00 9.957.396,00 10.597.985,40 11.292.012,21 12.045.359,50 

        b) Amortisman ve Nakit 

Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-

) 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 
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         c) Stoklardaki Azalışlar (-)            

    2- Faaliyet Giderlerine 

İlişkin Nakit Çıkışları 105.000,00 115.500,00 127.050,00 139.755,00 153.730,50 

        a) Genel Yönetim Giderleri 105.000,00 115.500,00 127.050,00 139.755,00 153.730,50 

    3- Diğer Faaliyetlerden 

Olağan Gider ve Zararlara İlişkin 

Nakit Çıkışları           

    4- Finansman Giderlerinden 

Dolayı Nakit Çıkışları           

    5- Olağandışı Gider ve 

Zararlardan Dolayı Nakit 

Çıkışları           

    6- Duran Varlık 

Yatırımlarına İlişkin Nakit 

Çıkışları 40.000.000,00         

         a)Arsa Alımı 2.000.000,00         

         b)Makine Alımı 31.000.000,00         

         c)Bina Yapımı 7.000.000,00         

    7- Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynak Ödemeleri (Alımlarla 

İlgili Olmayan)           

    8- Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynak Ödemeleri (Alımlarla 

İlgili Olmayan           

    9- Ödenen Vergi ve 

Benzerleri 8.498.591,20 8.933.562,88 9.386.072,21 9.856.370,21 10.344.627,15 

         a)Kurumlar Vergisi 8.498.591,20 8.933.562,88 9.386.072,21 9.856.370,21 10.344.627,15 

   10- Ödenen Temettüler           

   11- Diğer Nakit Çıkışları           

D. DÖNEM SONU NAKİT 

MEVCUDU (A + B - C) 11.600.000,00 43.273.541,12 76.551.433,51 111.496.746,09 148.173.151,44 

E. NAKİT ARTIŞ VEYA 

AZALIŞ (B - C) -9.868.631,20 31.673.541,12 33.277.892,39 34.945.312,58 36.676.405,35 

Nakit akım tablosuna göre faaliyet dönemi gelirleri baz alınarak yatırım karşılanma süresi 

hesaplanmıştır. Bu durumda 2. yılın son çeyreğinde yatırım karşılanması beklenmektedir.   
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BÖLÜM 2 
 

İHRACAT TREND ANALİZİ 

DERİ AYAKKABI GRUBU 

DERİ KEMER GRUBU 

DERİ ÇANTA/CÜZDAN/AKSESUAR GRUBU 

TABAKLANMIŞ SIĞIR DERİSİ GRUBU 
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GİRİŞ 
Hazırlanan araştırma raporu, deri sektöründe belirlenen yedi ürün kategorisinde dünyadaki 

ticaret akışlarını ortaya koyarak Türkiye’deki bir işletmenin hedefi olabilecek ülkeleri belirleme 

amacını taşımaktadır. Ancak hedef ülke belirlemenin firma stratejilerinden bağımsız bir prosedür 

olmadığının altını çizmekte fayda vardır. Firmaların ürünlerinin gerek yurtdışı standartlarını sağlama, 

gerekse moda trendlerini barındırma gibi özelliklerinin yurtdışı hedef pazar belirlemede çok önemli 

olduğu da göz önünde tutulmalıdır. 

Bunlar haricinde Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya üretimindeki yavaşlama ile birlikte 

dünyadaki tedarik zinciri yapılarının yeniden şekillenmesi gündemdedir. Bu koşullar altında dış 

ticarette yapısal değişikliklerin olması muhtemeldir. Bu bağlamda küresel virüs salgınına karşı 

önlemleri, Avrupa ülkeleri ve Çin’e nazaran nispeten daha erken almayı başaran Türkiye’nin avantajlı 

bir pozisyon elde etmesi de mümkün olabilir. Ancak lüks sınıfında kabul edilebilecek deri 

mamullerine talebin bahsi geçen koşullar altında talep daralmasını pek çok diğer sektöre nazaran 

daha fazla yaşaması olasıdır. Dolayısıyla bir yanda Uzak Doğu tedarik ağlarındaki kopmaların 

sağladığı avantajlar, diğer yanda ise Türkiye için büyük bir pazar olarak değerlendirilebilecek Avrupa 

ülkelerindeki talep daralması konuyu daha da karmaşık bir hale getirmektedir. 

Sonuç olarak raporda hem küresel virüs salgınını göz önünde bulundurarak hem de salgın 

sonrasındaki durumu göz önünde bulundurarak öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Araştırma kapsamında çeşitli makro göstergeler ve ürünlere özel ihracat trendleri gözetilerek 

ülkeler en yüksek pazar potansiyeli barındırandan başlayarak sıralandırılmaktadır. Bu işlem yapılırken 

birbirinden farklı birimlere sahip olan bu değişkenlerin birimleri standartlaştırılmakta, 

ağırlıklandırılarak her bir ülkeye tek bir skor atanmaktadır. Yapılan bu sıralandırmada elde edilen bu 

skorlar kullanılmaktadır. 

GTİP Tespiti: 
Proje dahilindeki işletmelerin ihraç etmek istediği ürünlerin çeşitli olduğu görülmektedir. 

Ağırlıkla; kemer, cüzdan, çanta ve aksesuarlardan oluşan ürün karmasının Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyon Numaraları aşağıdaki şekildedir.  

420330 – Bel Kemerleri (Tabii Deri ve Köseleden Olanlar) 
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420211 – Evrak/Okul Çantaları  (Tabii Deri ve Köseleden Olanlar) 

420221 – El çantaları (Dış Yüzeyleri Tabii/Terkip Yoluyla Elde Edilen Deri/Köseleden) 

420291 – Seyahat/Tuvalet/Sırt ve Spor Çantaları Tabii/Köseleden Olanlar 

420231 – Cep Tel/El Çantasında Taşınan Eşya (Dış yüzeyleri Tabii Deri ve Köseleden) 

410712 – Sığır ve atların tabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki yarma post ve derileri 

6403 - Dış Tabanı Kauçuktan, Plastik Maddeden Tabii Veya Terkip Yoluyla Elde Edilen     

Köseleden Ve Yüzü Deriden Olan Ayakkabılar 

Hazırlanan raporda yukarıda belirtilen ürünlere ait dış ticaret verileri kullanılmıştır. 

Araştırmanın Modeli: 

  Araştırmada aşağıdaki şemada görülen model kullanılacaktır. Bu modelde pazar 

büyüklüğü; ülkelerdeki nüfus, alım gücü, ekonomik büyüklük gibi kriterlerden oluşmakta ve 

pazardaki talep büyüklüğü hakkında fikir vermektedir. Pazar büyümesi boyutu ise ekonomideki son 

zamanlardaki büyüme ve gelecek yıllardaki büyüme beklentilerini içermektedir. Son olarak ihracat 

iklimi değişkeni ise ülke pazarlarına girme konusundaki potansiyel engelleri temsil etmektedir. Tüm 

bu makro değişkenlere ek olarak Türkiye’nin ülke pazarlarına yaptığı ihracatlarının son üç yıl 

içerisindeki trendi eklenmektedir. Çünkü, bazı ülkelerin her ne kadar makro değişkenler açısından 

çok olumlu tablo çizmelerine rağmen Türkiye tarafından bu ülkelere yeterince ihracat yapılamadığı 

bilinmektedir.  
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Şema-6: Pazar Fırsatı 

 

Bu modele kullanılan boyutların ölçümlenmesi ise Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Tablo:1 Model Değişkenleri 
BOYUTLAR GÖSTERGELER 

Pazar Büyüklüğü  15-64 Yaş Aralığındaki Nüfus 

Nihaî Tüketim Harcamaları 

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH.) 

Pazar Büyüme Oranı Ekonomik Büyüme Beklentilerinin Ağırlıklandırılmış 

Ortalaması (Gelecek 3 yıl) 

Ekonomik Büyümenin Ağırlıklandırılmış Ortalaması 

(Geçmiş 3 yıl) 

İhracat İklimi Küresel Ticaret Kolaylığı Endeksi 

Ülke Riski  

Ekonomik Risk 

Tüketici Ürünlerindeki Yıllık Enflasyon Oranı 

Dış ticaret trendleri Türkiye’den yapılan İhracatın Trendi 
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Araştırmanın Örneklemi: 
Araştırmanın örneklemi tüm dünya ülkelerini kapsayacak şekilde ele alınmış ancak; 

Türkiye’nin deri mamulleri ihracatları incelendiğinde bazı ülkelere olan ihracatların çok sınırlı olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu ülkelerin çoğunun oldukça küçük ekonomilere sahip olduğu ya da coğrafik 

olarak çok uzakta bulundukları görülmüştür. Bu tip pazar fırsatı barındırmayan ülkeler elendiğinde 

Tablo 2’de bulunan nihaî örnekleme ulaşılmıştır. Ülkeler bu listede pazar potansiyeline göre değil, 

alfabetik sıraya göre dizilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmanın Örneklemi 
1 Afganistan 16 Cezayir 31 Irak 46 Kırgızistan 61 Polonya 

2 Almanya 17 Çekya 32 İngiltere 47 Kuveyt 62 Portekiz 

3 Amerika 18 Çin 33 İran 48 Letonya 63 Romanya 

4 Angola 19 Danimarka 34 İspanya 49 Litvanya 64 Rusya 

5 Arnavutluk 20 Estonya 35 İsrail 50 Lübnan 65 S. Arabistan 

6 Avustralya 21 Etiyopya 36 İsveç 51 Macaristan 66 Sırbistan 

7 Avusturya 22 Fas 37 İsviçre 52 Makedonya 67 Slovakya 

8 Azerbaycan 23 Finlandiya 38 İtalya 53 Malezya 68 Slovenya 

9 B. Hersek 24 Fransa 39 Japonya 54 Malta 69 Tunus 

10 BAE 25 G. Afrika 40 Kanada 55 Mısır 70 Türkmenistan 

11 Bahreyn 26 G. Kore 41 Karadağ 56 Moğolistan 71 Ukrayna 

12 Bangladeş 27 Gürcistan 42 Katar 57 Moldova 72 Umman 

13 Belarus 28 Hırvatistan 43 Kazakistan 58 Nijerya 73 Ürdün 

14 Belçika 29 Hollanda 44 Kenya 59 Norveç 74 Yunanistan 

15 Bulgaristan 30 Hong Kong 45 Kıbrıs 60 Özbekistan   

 

 

  



 

 
 
 
 

 74 

Deri Mamullerinde Türkiye İhracatlarına Genel Bakış: 
Belirlenen ürünlerde Türkiye’nin yıllar itibariyle tüm ülkelere yapmış olduğu ihracatlar bin $ 

cinsinden Tablo 3’te verilmektedir. Tutarlar incelendiğinde deri ayakkabı grubunun tüm diğer 

aksesuarlardan çok daha büyük bir ihracat pazarına sahip olduğu görülmektedir. Ayakkabı grubunu 

çanta grubu takip etmektedir. 

Tablo 3. Deri Mamûllerinde Türkiye’nin Ürün Bazında İhracatları (Bin $) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ayakkabı 195.158 200.013 251.889 308.345 339.927 281.933 268.064 327.065 405.008 415.078 

El/Kol Çantaları 54.568 74.586 73.545 79.672 82.859 59.795 38.778 47.672 61.475 51.792 

Kemer 38.452 40.756 32.984 31.348 30.693 28.379 26.014 26.693 24.300 23.354 

Cüzdan vb. 25.794 37.647 36.459 29.582 26.686 18.344 16.603 16.830 18.502 21.339 

Evrak/Okul Çan. 8.313 15.044 15.403 8.264 7.103 8.030 7.323 5.893 6.551 7.475 

Tabaklanmış Deri 4.912 6.209 8.861 12.359 9.707 7.652 9.502 9.818 9.442 7.108 

Diğer Çantalar 17.140 22.778 24.275 19.451 14.724 6.872 4.331 3.788 5.835 3.937 

 

Tablo 3’te dikkat çeken bir diğer nokta deri ayakkabı haricindeki ürün gruplarının tamamında 

Türkiye ihracatlarının yıllar itibariyle düştüğüdür. Bu tutarlardaki gerilemeleri daha iyi analiz 

edebilmek amacıyla Grafik 1 oluşturulmuştur.  Grafik 1 incelendiğinde 2018 yılındaki döviz kuru 

dalgalanması sonrasında ayakkabı, el/kol çantaları ve cüzdan grubunda ihracatların yükseldiği 

ancak diğer ürün gruplarında bu tip bir yükselişin olmadığı görülmektedir. Öte yandan yaşanan bu 

yükseliş ne yazık ki 2014 ve önceki yıllardaki ihracat rakamlarına ulaşılmasına dahi imkân 

sağlamamıştır.  Özellikle kemer grubu, çanta ihracatlarının trendinden çok daha farklı bir trend 

izlemektedir. Bu nedenle çanta ve kemerler için hedef bölgeler aynı olmayabilir. Farklılaşan trendler 

nedeniyle ayakkabı grubu, kemer grubu, çanta/cüzdan grubu ve tabaklanmış deri ürün grubu olmak 

üzere dört farklı analizin yapılması uygun görülmektedir.  
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Grafik 1 . Ürün Bazında Türkiye İhracatları (Bin $) 

 

ANALİZ SONUÇLARI 
Detayları verilen araştırma modelinde makro göstergelerin en güncel verileri (2018 ve 2019) 

ile Türkiye’nin 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki ürün bazındaki ihracatlarının trendi birlikte 

değerlendirilerek endeksler oluşturulmuştur.  

Bu endekslerde ülkeler, en yüksek potansiyel taşıyandan en düşük potansiyel taşıyana doğru 

sıralanmaktadır. Endeks sonuçları ürün grubu bazında dört farklı tablo olarak sunulmaktadır. 

Sonuçlar Tablo 4, 5, 6 ve 7’de incelenebilir. 

Ayakkabı Grubu için Orta Vadeli Analiz Sonuçları: 
6403 GTİP kodlu “Dış Tabanı Kauçuktan, Plastik Maddeden Tabii Veya Terkip Yoluyla Elde 

Edilen Köseleden Ve Yüzü Deriden Olan Ayakkabılar” ürün grubu için orta vadede en yüksek pazar 

potansiyeli bulunan ülkeler Tablo 4’te sunulmaktadır. Orta vade, pandeminin etkilerinin azaldığı ya 

da topyekûn ortadan kalktığı dönem olarak değerlendirilmelidir. 
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Tablo 4. Ayakkabı Grubu İçin Potansiyel Hedef Pazar Sıralaması  
1 Rusya 16 Kanada 31 Kenya 46 BAE 61 Hollanda 

2 Çin  17 Finlandiya 32 İsrail 47 Yunanistan 62 Estonya 

3 ABD 18 İsviçre 33 Mısır 48 Kuveyt 63 Angora 

4 İspanya 19 Danimarka 34 Moğolistan 49 Lübnan 64 Türkmenistan 

5 Polonya 20 G. Kore 35 Macaristan 50 Karadağ 65 Afganistan 

6 Almanya 21 İsveç 36 Litvanya 51 Cezayir 66 Tunus 

7 Bangladeş 22 Hong Kong 37 Bahreyn 52 İngiltere 67 Makedonya 

8 Avustralya 23 Malta 38 Hırvatistan 53 Sırbistan 68 Ürdün 

9 Katar 24 Romanya 39 G. Afrika 54 Kazakistan 69 Letonya 

10 Japonya 25 Çekya 40 Gürcistan 55 Moldova 70 Ukrayna 

11 İtalya 26 Fransa 41 Fas 56 Arnavutluk 71 İran 

12 Avusturya 27 Slovakya 42 Belarus 57 S.Arabistan 72 Bulgaristan 

13 Norveç 28 Malezya 43 Umman 58 Nijerya 73 Azerbaycan 

14 Etiyopya 29 Portekiz 44 Kıbrıs 59 Kırgızistan 74 Irak 

15 Belçika 30 Slovenya 45 Özbekistan 60 B. Hersek   

 

Yapılan analiz sonucunda en yüksek pazar potansiyeli taşıyan ülkenin Rusya olduğu ve onu 

takiben  Çin, Amerika, İspanya, Almanya ve Bangladeş’in geldiği görülmektedir.  

Ancak bu listeye Çin’in girmiş olmasının temel nedeni ekonomik büyüklüğüdür. Çin’in hedef 

pazar olmaktan ziyade uluslararası pazarlarda Türkiye’nin rakibi konumunda olduğu bilinmektedir. 

Bununla birlikte Bangladeş’in ekonomik olarak çok hızlı büyüyor olmasına ilaveten üretim merkezi 

şeklindeki konumu nedeniyle ilk sıralarda yer aldığı düşünülmektedir. Özetle Bangladeş de hedef 

pazar olarak değerlendirilmek için uygun bir ülke görünümünde değildir. Avustralya ise hem 

ekonomik gelişmiş düzeyi hem de yıllar itibariyle ihracat artışının olumlu seyrine rağmen coğrafik 

uzaklık nedeniyle pazar cazibesini yitirmektedir. Dolayısıyla, bu ülkelerin elenerek Katar’ın 

değerlendirmeye alınması daha olumlu görülmektedir.  
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 Ayakkabı grubu için araştırmaya Rusya, Amerika, İspanya, Almanya ve Katar daha 

derinlemesine incelenmek üzere değerlendirmeye alınmalıdır. 

Ayakkabı Grubunda Dünyadaki En Büyük İhracatçılar: 
Ayakkabı grubunda dünyadaki en büyük ihracatçılar, Türkiye’nin uluslararası arenadaki 

rakipleridir. Grafik 2’de de görülebileceği gibi Türkiye’nin dünyadaki rakipleri ağırlıklı olarak Uzak 

Doğu ve Avrupa Birliği ülkeleridir. Grafikte Vietnam’ın 2019 yılında önemli bir artış kaydettiği 

görülmektedir. Vietnam’ın Çin’den gelen ürünlerin Amerika’ya aktarımında bir lojistik merkez olarak 

konumlandığı görülmektedir. Dolayısıyla aslında Vietnam’ın üretim merkezi olmadığı bilinmeli ve bu 

artış Çin’in dünya pazarındaki büyümesi olarak değerlendirilmelidir. Vietnam haricindeki tüm 

ülkelerin yıllar itibariyle ihracatlarında durağan bir seyirden bahsedilebilir. Türkiye ise deri ayakkabı 

ihracatında dünyada 23. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla rekabetçi bir konumu olduğu 

söylenemez. 

Grafik 2. Deri Ayakkabı Grubunda Dünyadaki Rakipler 
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Ayakkabı Grubunda Dünyadaki En Büyük İthalatçılar: 
Dünyada en çok deri ayakkabı ithalatı yapan ülkeler  Grafik 3’te verilmektedir. Bu ülkeler 

her ne kadar potansiyel hedefler olarak değerlendirilse de aslında Türkiye’nin bu pazarların 

bazılarında rekabet gücünü kaybettiği ve bazılarında ise aktif olamadığı bilinmektedir. Ancak analiz 

sonuçlarında da değerlendirilmesini önerilen Amerika, Almanya ve Rusya’nın bu listede yer alması 

önemli bir bulgu olarak değerlendirilmelidir. 

Grafik 3. Deri Ayakkabı Grubunda Dünyadaki En Büyük İthalatçılar 

 

Ayakkabı Grubunda Türkiye’nin Yıllar İtibariyle İhracatları: 
Grafik 4’te Türkiye’nin deri ayakkabı ihracatlarındaki başlıca ülkeler incelenebilir. Bu grafikte 

ilk göze çarpan en büyük pazarımızın Rusya olduğudur. Rusya’ya yapılan ihracatların son iki yılda 

önemli miktarda artış gösterdiği görülmektedir. Benzer bir artış, ikinci büyük pazar olan Almanya için 

de söz konusudur. 2018 yılındaki kur dalgalanması bu artışta önemli bir rol oynamış olabilir. Üçüncü 

büyük pazar olan İspanya sadece 2019 yılındaki yüksek artış sonucu bu listede üçüncü sırada yerini 

almıştır. Bu ülkeye yapılan ihracatın detayının araştırılmasında fayda vardır. Son olarak, Amerika her 

ne kadar pazar potansiyeli çok yüksek bir ülke olsa da coğrafik uzaklık nedeniyle Türkiye’nin bu 

pazara erişiminin kısıtlı olduğu görülmektedir. 
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Grafik 4. Türkiye’nin En Fazla Deri Ayakkabı İhracatı Yaptığı Ülkeler (Bin $) 

 

Grafikte yer alan ihracat tutarları ise Tablo 5’te sunulmaktadır. 
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Tablo 5 . Türkiye’nin En Fazla Deri Ayakkabı İhracatı Yaptığı Ülkeler (Bin $) 
  2015 2016 2017 2018 2019 

Rusya 48259 15388 46509 103606 85399 

Almanya 15816 17265 22548 31768 29553 

İspanya 1372 1852 3814 6127 25107 

Romanya 8221 12008 15494 20505 22811 

İtalya 10527 10673 13110 16348 19083 

İngiltere 18113 17444 19959 16270 17858 

Polonya 1371 2275 4906 10573 17389 

Hollanda 15182 12938 12122 7667 11622 

Bulgaristan 7459 14904 31138 13279 11159 

İsrail 6388 7548 8500 9411 10235 

Sırbistan 5171 6821 8556 8777 9139 

Amerika 4003 5390 8007 7076 8948 

 

Ayakkabı Grubunda Türkiye İçin Hedef Pazar Olabilecek Olan Ülkelerin 
İthalatları:  

Bu bölümde Türkiye için hedef pazar olarak değerlendirilebilecek beş ülkenin ithalat yapıları 

incelenecektir.  

Rusya: Rusya pazarında Türkiye’nin rakiplerinin Çin ve İtalya olduğu görülmektedir. Daha 

önceden de belirtildiği üzere Vietnam’dan sevk edilen ürünlerin Çin menşeli olduğu varsayılmaktadır. 

Rusya pazarında ağırlıklı olarak Çin menşeli ürünlerin tercih ediliyor olması nedeniyle bu pazarda 

fiyat rekabeti ile karşılaşılması muhtemeldir. Ancak ikinci en büyük ithalatçının İtalya olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda tasarım ağırlıklı ürünlerin de oldukça yüksek oranda tercih edildiği 

görülmektedir. Bu pazarda Türkiye, 2018 yılındaki döviz kuru avantajını da kullanarak Çin ve İtalya’yı 

takip eder konuma gelmiştir. 

Çeyrek bazında ihracat tutarları incelendiğinde Türkiye’nin 2020 yılı ilk çeyreğinde Rusya’ya 

yaptığı ayakkabı ihracatının tutarının 25,1 milyon $ olduğu; bu rakamın 2019 yılının ilk çeyreğinde 
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31,1 milyon $ olduğu görülmektedir. Gerilemenin ağırlıklı olarak pandemiden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Pandemi sonrasında Çin’den yapılan ithalatların bir kısmının Türkiye’ye kayması 

mümkün olabilir. 

Grafik 5. Rusya’nın Deri Ayakkabı İhracatlarında Başlıca Ülkeler 

 

 

Amerika: Amerika’nın deri ayakkabı ithalatlarının ülkeler bazında ve yıllar itibariyle seyri 

Grafik 6’da incelenebilir. Görüldüğü üzere ilk üç ülke Rusya’daki ile aynıdır. Ancak grafiğin kalan 

kısmında Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkeleri dikkat çekmektedir. Türkiye ise Amerika’nın deri 

ayakkabı ithalatı yaptığı 25. ülkedir. Coğrafik uzaklık, Türkiye’nin Amerika’daki rekabet gücünü 

düşürmektedir. Buna rağmen 2015 yılında 5,4 milyon $ tutarındaki ihracat 2019 yılında 11,6 milyon 

$’a yükselmiştir. Benzer şekilde çeyreklik veriler incelendiğinde de 2019 ilk çeyreğinde Türkiye’den 

yapılan ihracat tutarı 3,3 milyon $ iken bu rakam  2020 ilk çeyreğinde 4 milyon $’a yükselmiştir. 

Türkiye’nin bu pazarda büyüme imkânı bulunmaktadır. Çünkü, Amerika pazarı çok büyüktür ve 

Türkiye menşeli deri ayakkabılar henüz pazarda arzu edilen düzeyde yer alamamıştır. Pazarın 

büyüklüğü yüksek rekabeti de beraberinde getirmekte; bu durumda temkinli yaklaşmayı gerekli 
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kılmaktadır. Ancak Çin ürünlerine yönelik yükselen tepkiler ve ticaret savaşları Türkiye’nin bu pazarda 

önünü açabilir. 

Grafik 6. Amerika'nın Deri Ayakkabı İthalatında Başlıca Ülkeler (bin $) 

 

İspanya: TÜİK verilerine göre Türkiye İspanya’ya 2019 yılında 25,1 milyon $ deri ayakkabı ihracatı 

gerçekleştirmiştir. Ancak Grafik 7’de de görüleceği üzere İspanya Türkiye’den 7.7 milyon $ tutarında 

ithalat gerçekleştirdiğini raporlamıştır. Aradaki farkın İspanya menşeli bir markanın Türkiye’de 

ürettirdiği ürünleri Türkiye’den yurtdışı mağazalarına sevk etmesi sonucu oluşabileceği akla 

gelmektedir. Bu durum sık karşılaşılan bir durumdur. Markanın Zara olabileceği tahmin edilmektedir. 

Dolayısıyla İspanya’ya yapılan ihracat artışının genel bir trend olmadığı, bir ya da birkaç marka 

üzerinden yüksek alımlardan kaynakladığı düşünülmekte; bu durum da pazar cazibesini 

düşürmektedir.  
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Grafik 7. İspanya'nın Deri Ayakkabı İthalatında Başlıca Ülkeler (bin $) 

 

 

Almanya: Grafik 8’de Almanya’nın deri ayakkabı ithalatlarının yıllar itibariyle seyri 

incelenebilir. En fazla ithalat yapılan ülke İtalya gibi görünse de Vietnam ve Çin birlikte 

düşünüldüğünde Uzak Doğu ürünlerine olan talebin daha yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye ise 

Almanya’nın deri ayakkabı ithalatı yaptığı 24. ülkedir. Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı deri ayakkabı 

ihracatı 2015 yılında 22,4 milyon $ iken 2019 yılında 36,6 milyon $’a çıkmıştır. Artışın özellikle 

2018 yılı döviz kuru dalgalanması sonrasında ivme kazandığı dikkat çekmektedir. Çeyreklik veriler 

incelendiğinde de 2019 ilk çeyrekte 11.7 milyon $ tutarındaki ihracatın 2019 ilk çeyrekte 11,1 

milyon $ gerçekleştiği görülmektedir. Pandeminin ilk etkilerinin hissedildiği bu dönemde dâhi 

Türkiye’nin yapmış olduğu ihracatlarda önemli bir düşüş yaşanmaması olumlu görülmektedir. 
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Grafik 8. Almanya'nın Deri Ayakkabı İthalatında Başlıca Ülkeler (bin $) 

 

Katar: Grafik 9’da verilen Katar’ın deri ayakkabı ithalatları yapısı incelendiğinde diğer 

potansiyel hedef ülkelerden farklılaştığı görülmektedir. Katar; Rusya, Amerika ve Almanya’nın aksine 

en fazla İtalya’dan  deri ayakkabı ithal etmekte; Çin ikinci planda kalmaktadır. Bunun sebebi alım 

gücünün bahsi geçen ülkelerden daha yüksek olması şeklinde açıklanabilir. Grafikte göze çarpan 

ikinci önemli durum ise Türkiye’nin en fazla ithalat yapılan 4. ülke olmasıdır. Türkiye’nin bu grafikte 

yer edinebilmiş olmasının nedenlerin biri Katar’a Haziran 2017’de uygulanmaya başlanan ablukada 

Türkiye’nin iş birliği yapmış olmasıdır. Tutar açısından incelendiğinde de 2015 yılında 1 milyon $ 

tutarındaki ihracatımızın 2018 yılında 7.7 milyona çıktığı; 2019 yılında ise 4 milyon $ tutarında 

gerçekleştiği görülmektedir. 
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Grafik 9. Katar’ın Deri Ayakkabı İthalatında Başlıca Ülkeler (bin $) 

 

 

Ayakkabı Ürün Grubuna Uygulanan Gümrük Vergisi Oranları:  
Tablo 6’da potansiyel hedef pazarlarda Türkiye’ye ve başlıca rakiplerine uygulanan gümrük 

vergisi oranları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde Türkiye’nin Almanya’da Çin’e karşı bir 

avantajının bulunduğu görülmektedir. Ancak onun dışında pazarların hiçbirinde bu yönden bir 

avantajı bulunmamaktadır. 

Tablo 6. Türkiye ve başlıca rakiplerine uygulanan gümrük vergisi oranları 
(%) 

  Türkiye Çin Vietnam İtalya  

Rusya 4,26 4,26 4,08 4,26 

Amerika 6,11 6,11 6,11 6,11 

Almanya 0 7,71 4,21 0 

Katar 5 5 5 5 
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Hedef Ülkelerin Makro Göstergelerinin Karşılaştırılması:  
Bu bölümde analiz sonucu belirlenen beş ülkenin önemli makroekonomik göstergelerine 

karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. 

Tablo 7. Ayakkabı Grubunda Hedef Ülkelerdeki Makro Göstergeler 

Kişi başına 

düşen 

GSYİH ($) 

Nihai 

Tüketim 

(milyar 

$) 

14-65 

yaş 

arası 

Nüfus 

(milyon) 

İhracat 

Yapma 

Kolaylığı 

Enflasyon 

(% yıllık) 

Türkiye 8.960 523 56 4,0 15,7 

Almanya 46.564 2.868 54 5,5 1,5 

Rusya 11.163 1.043 96,6 3,8 4,7 

Amerika 65.112 17.591 215 5,2 1,8 

Katar 69.688 76 2,4 4,8 -0,4 

 

Öncelikle incelenen ülkelerin tamamında kişi başına düşen milli gelir Türkiye’den yüksektir. 

Pazar büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde de en büyük pazarın Amerika olduğu görülebilir. 

Amerika hem pazar büyüklüğü hem de alım gücü açısından cazip bir ülke olarak ön plana 

çıkmaktadır. Katar’ın alım gücü Amerika’dan yüksek olsa da gerek nüfus gerekse nihai tüketim 

açısından oldukça küçük bir pazara sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle aslında Katar tüm 

olumlu göstergelere rağmen küçük bir pazar olması nedeniyle öncelikli hedef pazar olarak 

değerlendirilmemelidir. Almanya, Katar ve Amerika’dan sonra alım gücü en yüksek üçüncü ülkedir. 

Hedef kitle nüfusu hemen hemen Türkiye kadardır. Ancak alım gücünün Türkiye’den çok yüksek 

olması nedeniyle deri ayakkabı talebinin yurtiçi pazardan çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

Son olarak Rusya, nüfus açısından Amerika’dan sonraki en büyük pazardır. Alım gücü, diğer hedef 

ülkelerden oldukça düşük olsa da Türkiye’den yüksektir. Hedef ülkeler arasında tek gelişmekte olan 

ülke Rusya’dır. Bu nedenle Rusya ile ticaret yapmak diğer potansiyel hedef ülkelere nazaran daha 

zordur. Politik çatışmaların ticarete yansıması konusu Rusya için oldukça olağan ve sık rastlanan bir 

durumdur. 
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Ayakkabı Grubunda Potansiyel Hedef Ülkelerde Ekonomik Büyüme 
Beklentileri:  

Grafik 10 incelendiğinde potansiyel hedef ülkelerin tamamının 2020 yılında Covid 19 

nedeniyle ekonomik daralma yaşayacağı göze çarpmaktadır. Diğer yandan ülkelerdeki daralmanın 

en az yaşanacağı ülke Rusya olmakla beraber yine de Türkiye’den daha fazla küçüleceği 

öngörülmektedir. Rusya’nın gelişmekte olan bir ekonomi olması dolayısıyla sonraki dönemlerde de 

diğer ülkelere nazaran ekonomik büyüme beklentileri daha yüksek oranlardadır. 

Grafik 10. Ayakkabı Grubunda Potansiyel Hedef Ülkelerde Ekonomik 
Büyüme Beklentileri 
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Kemer Grubu için Orta Vadeli Analiz Sonuçları:  
420330 GTİP kodlu Bel Kemerleri (Tabii Deri ve Köseleden Olanlar) ürün grubu için orta 

vadede en yüksek pazar potansiyeli bulunan ülkeler Tablo 8’de sunulmaktadır. Orta vade, 

pandeminin etkilerinin azaldığı ya da topyekûn ortadan kalktığı dönem olarak değerlendirilmelidir. 

 

Tablo 8. Kemer Grubu İçin Potansiyel Hedef Pazar Sıralaması  
1 Hollanda 16 Avustralya 31 Portekiz 46 Bahreyn 61 İngiltere 

2 Çin 17 Bulgaristan 32 Fas 47 Umman 62 Tunus 

3 Rusya 18 Katar 33 Slovenya 48 Türkmenistan 63 Norveç 

4 İsveç 19 S. Arabistan 34 Macaristan 49 Polonya 64 Azerbaycan 

5 Amerika 20 Kanada 35 Kenya 50 Lübnan 65 Estonya 

6 İsrail 21 Kıbrıs 36 Litvanya 51 Mısır 66 Kırgızistan 

7 Yunanistan 22 Hong Kong 37 Slovakya 52 Özbekistan 67 Nijerya 

8 Bangladeş 23 Finlandiya 38 Ürdün 53 Moldova 68 Angola 

9 Japonya 24 Irak 39 Kuveyt 54 Letonya 69 Afganistan 

10 Romanya 25 BAE 40 Sırbistan 55 Makedonya 70 Fransa 

11 Etiyopya 26 Avusturya 41 Gürcistan 56 Ukrayna 71 Kazakistan 

12 İsviçre 27 G. Kore  42 Hırvatistan 57 Karadağ 72 Danimarka 

13 İtalya 28 Malta 43 İspanya 58 G.Afrika 73 İran 

14 Belçika 29 Malezya 44 Moğolistan 59 Arnavutluk 74 Almanya 

15 Cezayir 30 Çekya 45 B. Hersek 60 Belarus   

 

Yapılan analiz sonucunda en yüksek pazar potansiyeli taşıyan ülkenin Hollanda olduğu ve 

onu takiben  Çin, Rusya, İsveç, Amerika ve İsrail’in geldiği görülmektedir. Ancak bu listeye Çin’in 

girmiş olmasının temel nedeni ekonomik büyüklüğüdür. Çin’in hedef pazar olmaktan ziyade 

uluslararası pazarlarda Türkiye’nin rakibi konumunda olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kemer grubu 

için araştırmaya Hollanda, Rusya, İsveç, Amerika ve İsrail özelinde devam etmek uygun 

görülmektedir. 
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Türkiye’nin en büyük pazarlarından biri olan Almanya’nın potansiyel hedef pazarlar 

sıralamasında en son sırada yer aldığı görülmektedir. Bu durumun temel nedeni Almanya’ya yapılan 

ihracatların yıllar itibariyle geriliyor olmasıdır. Türkiye’nin bu ürün grubunda bu pazardaki rekabet 

avantajını kaybettiği açıktır. 

Kemer Grubunda Dünyadaki En Büyük İhracatçılar:  
Kemer grubunda dünyadaki en büyük ihracatçılar, Türkiye’nin uluslararası arenadaki 

rakipleridir. Grafik 11’de de görülebileceği gibi Türkiye’nin dünyadaki rakipleri İtalya ve Fransa başta 

olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleridir. Türkiye’nin 2019 

yılında deri kemer ihracatlarında dünyada 16. sırada yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla rekabetçi 

bir konumu bulunmamaktadır. 

Grafik 11. Kemer Grubunda Dünyadaki Rakipler 

 

Kemer Grubunda Dünyadaki En Büyük İthalatçılar:  
Dünyada en çok deri kemer ithalatı yapan ülkeler  Grafik 12’de verilmektedir. Bu ülkeler her 

ne kadar potansiyel hedefler olarak değerlendirilse de aslında Türkiye’nin bu pazarların çoğunda 

rekabet gücünü kaybettiği ve bazılarında ise aktif olamadığı bilinmektedir.  
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Grafik 12. En Fazla Deri Kemer İthal Eden Ülkeler (Bin $) 

 

 

Kemer Grubunda Türkiye’nin Yıllar İtibariyle İhracatları:  
Grafik 13’te Türkiye’nin deri kemer ihracatlarındaki başlıca ülkeler incelenebilir. Bu grafikte 

ilk göze çarpan en büyük pazarımızın Almanya olduğudur. Her ne kadar Almanya’ya yapılan ihracat 

tutarları göz ardı edilmeyecek kadar yüksekse de Türkiye’nin bu pazardaki etkinliğinin yıldan yıla 

azaldığı görülmektedir. Bu durumun sebebi, yoğunlaşan Uzak Doğu rekabeti olabileceği gibi, ürün 

standartlarının Türkiye’deki üreticiler tarafından sağlanamıyor olması da olabilir. İkinci olarak 

araştırmanın analiz sonuçlarında bulunan Hollanda, Rusya, İsveç ve İsrail de bu grafikte yer 

almaktadır. Analiz sonuçlarında bulunduğu halde bu grafikte yer almayan ülke Amerika’dır. Daha 

önce de belirtildiği üzere Amerika her ne kadar pazar potansiyeli çok yüksek bir ülke olsa da coğrafik 

uzaklık nedeniyle Türkiye’nin bu pazara erişiminin kısıtlı olduğu görülmektedir. 
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Grafik 13. Türkiye’nin En Fazla Deri Kemer İhracatı Yaptığı Ülkeler (Bin $) 

 

Grafikte yer alan ihracat tutarları ise Tablo 9’da sunulmaktadır. 

Tablo 9. Türkiye’nin En Fazla Deri Kemer İhracatı Yaptığı Ülkeler (Bin $) 
  2015 2016 2017 2018 2019 

Almanya 11153 10685 9470 8011 8192 

Fransa 1727 2074 1500 1723 1382 

Irak 3141 1738 2148 1709 1901 

Hollanda 507 356 756 1198 1185 

İsveç 179 539 961 1021 759 

Romanya 432 710 691 961 953 

Rusya 515 130 911 639 786 

İsrail 243 380 493 583 568 

İspanya 1294 784 1104 535 537 

Yunanistan 157 214 321 475 498 
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Kemer Grubunda Türkiye İçin Hedef Pazar Olabilecek Olan Ülkelerin 
İthalatları:  

Analiz sonucunda elde edilen beş ülkeye ek olarak Türkiye’nin ihracat hacminin çok yüksek 

olması nedeniyle Almanya’yı da bu gruba dahil etmenin ve ülke ithalatlarını daha detaylı görmenin 

faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu bölümde potansiyel hedef ülkelerin hangi 

ülkelerden alım yaptığı grafikler halinde sunularak yorumlanmaktadır. 

Almanya: Almanya’nın deri kemer ithalatı yaptığı başlıca ülkeler; İtalya, Çin ve diğer Avrupa 

ülkeleridir. Türkiye’nin Almanya ithal deri kemer pazarındaki payı %4.9’dur. Aynı oran 2015 yılında 

%7.9’dur.  Dolayısıyla her ne kadar hacim hâlâ daha yüksek olsa da rekabet gücünde ciddi bir düşüş 

olduğu göze çarpmaktadır. Ancak Covid-19 pandemisinin etkileri ile Uzak Doğu sevkiyatlarının 

aksaması ve İtalya’nın bu salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunması nedeniyle Alman 

ithalatçılarının tedarik zincirlerinde kırılmalar olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 

Dolayısıyla kısa vadede Almanya pazarında yapılacak pazarlama faaliyetlerinden sonuç almak 

mümkün olabilir. Ancak ürün standartlarının Avrupa Birliği standartlarına uyumu önemli bir ön şart 

olarak değerlendirilmelidir. 

Grafik 14. Almanya’nın Deri Kemer İthalatında Başlıca Ülkeler (Bin $) 
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Hollanda: Hollanda’nın deri kemer ithalatlarının yıllar itibariyle arttığı, bu artıştan da hemen 

hemen tüm ihracatçı ülkelerin etkilendiği görülmektedir. Grafikte en dikkat çeken noktanın 

Romanya’nın 2017 yılı itibariyle ihracata başlamış olmasına rağmen bu pazardaki en büyük ihracatçı 

ülke haline gelmiş olmasıdır. Romanya’daki işgücü maliyetlerinin ucuz olması ve bu sektörün imalat 

kısmının ağırlıklı olarak işgücü yoğun olması nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmının 

imalatlarını Romanya’ya taşıdıkları düşünülmektedir. Grafikte değinilmesi gereken bir diğer nokta, 

Türkiye’nin ihracatlarında Almanya’daki tablodan farklı olarak düşüş yaşanmamış olmasıdır. Son 

olarak Hollanda’nın Avrupa Birliği’nde bir ticaret aktarım noktası olarak rol aldığının altını çizmekte 

fayda vardır. Bu ülkeye yapılan ihracatların bir kısmının diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor olması 

mümkündür. 

Grafik 15. Hollanda'nın Deri Kemer İthalatında Başlıca Ülkeler (Bin $) 

 

Rusya: Hedef potansiyel ülkeler arasında gelişmekte olan bir ekonomisi olan tek ülke 

Rusya’dır. Rusya’nın deri kemer ithalatlarının 2015 yılında yaklaşık 19 milyon $ olduğu, bu rakamın 

2019’da yaklaşık 27.7 milyon $’a ulaştığı görülmektedir. Dolayısıyla ithal deri kemer talebi son 4 yıl 

içerisinde % 46 oranında artmıştır. İtalya’nın markalı ithalatları ile ilk sırada yer alıyor oluşu, pazarda 

yüksek kaliteli ürünlere talebin yoğun olduğunun bir göstergesidir.  
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 Grafik 16. Rusya'nın Deri Kemer İthalatında Başlıca Ülkeler (Bin $) 

    

İsveç: Diğer bir Avrupa Birliği üyesi olan İsveç’in 2015 yılı itibariyle ithal ettiği deri kemer tutarı 

yaklaşık 12.1 milyon $ iken, 2019 yılında 15.1 milyon $’a ulaşmıştır. Dolayısıyla artış %25 

oranındadır. İthalatçı ülkelere bakıldığında da Almanya’daki tabloya benzer bir tablo olduğu 

görülmektedir. Bu ülkeye de en çok ihracat yapan ülkelerin Covid-19 salgınından en fazla etkilenen 

ülkeler olduğu görülmektedir. Bu durum İsveç firmalarının tedarikçilerini değiştirme mecburiyeti 

doğurabilir. 
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Grafik 17. İsveç'in Deri Kemer İthalatında Başlıca Ülkeler (Bin $) 

 

İsrail: İsrail, potansiyel hedef ülkeler arasındaki tek Ortadoğu ülkesidir. İsrail’in deri kemer 

ithalatlarının son dört yıl itibariyle değişmediği ve yaklaşık olarak 5 milyon $ olduğu görülmektedir. 

İsrail pazarının diğer pazarlardan farkı ise en büyük ihracatçı ülkenin Çin olmasıdır. Kişi başına düşen 

milli geliri yüksek olan ülkede ilk ülkenin İtalya ya da Almanya değil de Çin olması dikkat çekicidir. 

Grafikte dikkat çeken bir diğer nokta ise Almanya’dan yapılan ithalatların son iki yılda İtalya’ya 

kaymış olmasıdır. Bu değişimin Avrupalı işletmelerin sevkiyat noktalarını değiştirmiş olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Türkiye’den İsrail’e 2019 yılında yapılan ihracat toplamı konusunda 

iki ülkenin beyanı birbirinden farklıdır. İsrail Türkiye’den 170 bin $ tutarında deri kemer aldığını 

beyan etmekte; ancak Türkiye 568 bin $ tutarında ihracat yaptığını raporlamaktadır. Aradaki farkın 

İsrail üzerinden Filistin’e yapılan satışlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Grafik 18. İsrail'in Deri Kemer İthalatında Başlıca Ülkeler (Bin $) 

 

Kemer Ürün Grubuna Uygulanan Gümrük Vergisi Oranları:  
Potansiyel hedef pazarlarda Türkiye ve başlıca rakiplerine uygulanan gümrük vergisi oranları 

Tablo 10’da incelenebilir.  

Tablo 10. Türkiye ve başlıca rakiplerine uygulanan gümrük vergisi oranları 
(%) 

  Türkiye Çin Hindistan  Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği 0 5 1,5 0 

Rusya 10 10 10 10 

İsrail 0 11 11 0 

 

Tablo incelendiğinde Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerinde ve İsrail’de, Çin ve Hindistan’a 

karşı gümrük vergisi konusunda avantajının bulunduğu görülmektedir. Bu ülkelerde Türkiye’nin 

gümrük vergisine ek olarak coğrafik yakınlık açısından da avantajı bulunmaktadır.  
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Hedef Ülkelerin Makro Göstergelerinin Karşılaştırılması:  
Bu bölümde analiz sonucu belirlenen beş ülkenin önemli makroekonomik göstergelerine 

karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. 

 

Tablo 11. Kemer Grubunda Hedef Ülkelerdeki Makro Göstergeler 

Kişi başına 

düşen 

GSYİH ($) 

Nihai 

Tüketim 

(milyar 

$) 

14-65 

yaş 

arası 

Nüfus 

(milyon) 

İhracat 

Yapma 

Kolaylığı 

Enflasyon 

(% yıllık) 

Türkiye 8.960 523 56 4,0 15,7 

Almanya 46.564 2.868 54,0 5,5 1,5 

Hollanda 52.368 627 11,2 5,7 2,5 

İsveç 51.242 387 6,4 5,6 1,7 

İsrail 42.823 302 5,4 5,0 1 

Rusya 11.163 1.043 96,6 3,8 4,7 

 

Ülkelerin kişi başına düşen gelirleri incelendiğinde Rusya dışındaki ülkelerin oldukça yüksek 

alım gücüne sahip oldukları görülmektedir. Gelir durumunun bu derece yüksek oluşu bu ülkelerdeki 

talebin de yüksek kaliteli ve hatta markalı ürünlere yönelik olacağını göstermektedir. Bu tip ülkelere 

satışların ya muteber bir marka ile ya da fason üretim şeklinde olması olasıdır. Diğer yandan Rusya, 

bu ülkeler arasında en düşük alım gücüne sahip ülke olsa da kişi başına düşen geliri göz önünde 

bulundurulduğunda Türkiye’den daha yüksek olduğuna vurgu yapmak gerekmektedir.  

Rusya’nın bir diğer dikkat çeken noktası, hedef ülkeler arasında nüfusun en kalabalık olduğu 

ülke olmasıdır. Ancak ülkedeki enflasyon görece yüksek; ticaret yapmak ise görece zordur.  

Hedef ülke pazarında Avrupa Birliği’nde bulunmayan bir diğer ülke olan İsrail, pazar 

büyüklüğü açısından en küçük olandır. Ancak pazarın küçük olmasına rağmen ülkedeki rekabet 

şartlarının görece daha iyi olduğu tahmin edilmektedir. 
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Kemer Grubunda Potansiyel Hedef Ülkelerde Ekonomik Büyüme 
Beklentileri:  

Potansiyel hedef ülkelerin beklenen ekonomik büyümeleri Covid-19 salgını dikkate alınarak 

Grafik 19’da belirtilmektedir. Yapılan tahminlere göre 2020 yılında en az daralacak ekonominin 

İsrail olduğu ve onu Rusya’nın takip ettiği görülmektedir. Avrupa ülkelerindeki ekonomik daralma 

oranları ise göreceli olarak daha yüksektir. Ancak pandeminin bahsi geçen ülkelere olan etkileri 

farklı düzeydedir. İsrail’in nispeten az etkilendiği ve Avrupa ülkelerinin ise çok etkilendiği göz önünde 

bulundurularak oranlar arasındaki farkı açıklamak mümkündür. 

Grafik 19. Kemer Grubunda Potansiyel Hedef Ülkelerde Ekonomik Büyüme 
Beklentileri 
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Çanta ve Cüzdan Grubu için Orta Vadeli Analiz Sonuçları: 
 

420221 – El çantaları (Dış Yüzeyleri Tabii/Terkip Yoluyla Elde Edilen Deri/Köseleden              

Olanlar) 

420211 – Evrak/Okul Çantaları  (Tabii Deri ve Köseleden Olanlar) 

420291 – Seyahat/Tuvalet/Sırt ve Spor Çantaları Tabii/Köseleden Olanlar 

420231 – Cep Tel/El Çantasında Taşınan Eşya (Dış yüzeyleri Tabii Deri ve Köseleden 

Olanlar) 

 

Yukarıda belirtilen ürün gruplarında Türkiye’nin ihracat trendi benzer olduğu için bu ürünler 

tek bir grup altında değerlendirilmektedir. Bu ürün gruplarında Türkiye’nin 2016, 2017, 2018 ve 

2019 yıllarındaki ihracatının trendi, makro göstergelerle birlikte değerlendirilerek analiz edilmiş ve 

sıralanmıştır. Orta vadede en yüksek pazar potansiyeli bulunan ülkeler Tablo 12’de sunulmaktadır. 

Orta vade, pandeminin etkilerinin azaldığı ya da topyekûn ortadan kalktığı dönem olarak 

değerlendirilmelidir. 
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Tablo 12. Çanta ve Cüzdan Grubu İçin Potansiyel Hedef Pazar Sıralaması 
1 İtalya 16 G. Kore 31 Rusya 46 Danimarka 61 Moldova 

2 Çin 17 Malta 32 Yunanistan 47 Bulgaristan 62 B. Hersek 

3 İsviçre 18 İsrail 33 Romanya 48 Fas 63 Belarus 

4 Amerika  19 Avustralya 34 Türkmenistan 49 Letonya 64 Tunus 

5 Hollanda 20 BAE 35 Moğolistan 50 İspanya 65 Kırgızistan 

6 Bangladeş 21 İran 36 S. Arabistan 51 Ürdün 66 Nijerya 

7 Japonya 22 Malezya 37 Litvanya 52 Sırbistan 67 Ukrayna 

8 Etiyopya 23 Portekiz 38 Macaristan 53 Lübnan 68 Avusturya 

9 Belçika 24 Slovenya 39 Kuveyt 54 Karadağ 69 Fransa 

10 Finlandiya 25 Çekya 40 G. Afrika 55 Arnavutluk 70 Angola 

11 Norveç 26 Kenya 41 Mısır 56 Özbekistan 71 Afganistan 

12 İsveç 27 Kıbrıs 42 Bahreyn 57 Makedonya 72 Irak 

13 Kanada 28 Polonya 43 Gürcistan 58 Kazakistan 73 İngiltere 

14 Katar 29 Estonya 44 Umman 59 Azerbaycan 74 Almanya 

15 Hong Kong 30 Slovakya 45 Hırvatistan 60 Cezayir   

 

Yapılan analiz sonucunda en yüksek pazar potansiyeli taşıyan ülkenin İtalya olduğu ve onu 

takiben  Çin, İsviçre, Amerika ve Hollanda’nın geldiği görülmektedir. Ancak bu listeye Çin’in girmiş 

olmasının temel nedeni ekonomik büyüklüğüdür. Çin’in hedef pazar olmaktan ziyade uluslararası 

pazarlarda Türkiye’nin rakibi konumunda olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çanta/cüzdan grubu için 

araştırmaya İtalya, İsviçre, Amerika ve Hollanda özelinde devam edilmiştir. 

Çanta/Cüzdan Grubunda Dünyadaki En Büyük İhracatçılar: 
Türkiye’nin dünya pazarlarındaki en güçlü rakipleri bu ürünleri dünyada en fazla ihraç eden 

ülkelerdir. Her bir ürün grubunda ayrı ayrı dünyadaki en büyük ihracatçılar grafiklerle sunulmaktadır. 

Grafikler incelendiğinde deri ürünleri ihracatında söz sahibi ülkelerin iki grupta 

toplanabileceği görülmektedir. Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ve başta İtalya olmak 
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üzere Avrupa ülkeleri. Bu iki grubun ihraç ettiği ürünlerin kalite, fiyat ve markalama açısından 

birbirinden farklılaştığı tahmin edilmektedir.  

Grafik 20. Deri Çanta/Cüzdan Grubunda Dünyadaki En Büyük İhracatçılar 
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Çanta/Cüzdan Grubunda Dünyadaki En Büyük İthalatçılar: 
Belirlenen ürün gruplarında dünyadaki başlıca ithalatçı ülkeler potansiyel hedef pazar olarak 

değerlendirilebilir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi bazı ülkelerde pazar potansiyeli yüksek olsa 

da gerek coğrafik uzaklık gerek rekabet gerekse ürün standartları nedeniyle Türkiye’nin bu ülkelerde 

etkin olamadığı görülmektedir. Aşağıdaki grafik kümesinde her ürün için dünyadaki başlıca ithalatçı 

ülkelerin yer aldığı görülmektedir. Sıralamalar farklı olsa da her grafikte Çin, Hong Kong gibi Uzak 

Doğu ülkelerinin; Almanya, Fransa gibi Batı Avrupa Ülkelerinin ve Amerika’nın var olduğunu görmek 

mümkündür. 

Bu noktada bazı ülkelerin hem en çok ithalat yapan hem de en çok ihracat yapan ülke 

grubunda olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni “markalaşma” olabileceği gibi “yarı mamul 

eşya” ticaretinden de kaynaklanıyor olabilir.  

Deri eşya “lüks ürün” grubunda değerlendirilmelidir. Bu tip eşyalara talep, gelir düzeyi yüksek 

kişilerce yaratılmaktadır. Çin, deri grubunda hem imalatçı hem de ithalatçı ülke konumundadır. 

Bunun nedeni deri eşyaya talep oluşturan nüfusun özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Çin aynı 

zamanda dünya “zengin nüfusun” en hızlı şekilde arttığı ülkedir. Bu ülkedeki alım gücü yüksek 

bireylerin özellikle “markalı eşya” tercih ettikleri bilinmektedir. Nitekim lüks markaların en hızlı 

büyümeyi kaydettikleri ülke Çin’dir. Ancak Çin’in hem ithalat hem de ihracatları değerlendirildiğinde 

net ihracatçı olduğu görülmektedir.   
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Grafik 21. Deri Çanta/Cüzdan Grubunda Dünyadaki En Büyük İthalatçılar 

 

Çanta/Cüzdan Grubunda Türkiye’nin Yıllar İtibariyle İhracatları: 
Deri çanta, cüzdan ve aksesuar grubunda Türkiye’nin ihracatlarındaki ilk on ülke 22. Grafik  

kümesinde sunulmaktadır. Ülkeler incelendiğinde Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’da aktif olduğu, 

Uzak Doğuya ihracatının sınırlı olması nedeniyle bu grafiklerde Uzak Doğu ülkelerinin yer almadığı 

görülmektedir. Diğer yandan coğrafik uzaklık nedeniyle Türkiye’nin ihracatlarının ağırlığı Avrupa 

ülkelerine yönelik olup Amerika ikinci planda kalmaktadır.  

Analiz sonucunda potansiyel hedef ülkeler olarak belirlenen İtalya, İsviçre, Amerika ve 

Hollanda her grafikte işaretlenmiştir. Grafiklerde bu ülkelere yapılan ihracatların genel olarak yıllar 

itibariyle arttığı görülebilmektedir. 

Bu ülkeler dışında İngiltere’nin Türkiye ihracatlarında önemli bir yere sahip olduğu ancak 

yıllar itibariyle düşüşlerden kaynaklanan negatif yönlü trend yüzünden potansiyel hedef ülke olarak 

ön plana çıkmadığını vurgulamak yerinde olacaktır. Ancak yine de yüksek hacim nedeniyle detaylı 

şekilde İngiltere’yi de incelemek faydalı olabilir. Bu anlamda analiz sonucu incelenen ülkelere 

İngiltere de eklenerek beş ülke daha detaylı şekilde incelenecektir. 
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Grafik 22. Deri Çanta/Cüzdan Grubunda Türkiye İhracatlarında Başlıca 
Ülkeler 

 

 

Potansiyel hedef ülkelere ürün grubu toplamında yapılan ihracatların yıllar itibariyle seyri 

Tablo 13’te sunulmaktadır. Tablo incelendiğinde İtalya’nın ülkeler arasında Türkiye’nin en aktif 

olduğu pazar olarak öne çıktığı görülmektedir. Hatta İtalya’ya 2019 yılında yapılan ihracatlar diğer 

dört ülkeye yapılan ihracatların toplamından fazladır. Ancak İtalya’ya yapılan satışların en iyi ihtimalle 

istikrarsız hatta düşen trendde devam ettiği gözlemlenmektedir. Moda ülkesi olan İtalya’da Türkiye 

varlığını sürdürmeye devam etse de rekabet gücünü kaybettiği yönünde bir izlenim edinilmiştir. 

Benzer bir trendin ikinci en büyük pazarımız olan İngiltere’de de var olduğu görülmektedir. Diğer üç 

pazarda ise ihracatımız görece az olsa da yıllar itibariyle artış göstermeyi başarmıştır. 

  



 

 
 
 
 

 105 

Tablo 13. Deri Çanta/Cüzdan Grubunda Türkiye İhracatlarında Başlıca 
Ülkeler (Bin $) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

İtalya 53.030 57.108 30.968 5.951 17.406 34.051 34.854 

İngiltere 25.395 23.054 19.193 14.671 16.063 13.573 8.139 

İsviçre 3.468 3.314 3.056 2.312 3.906 9.766 7.664 

Amerika 4.145 2.259 1.365 4.532 2.919 4.807 5.592 

Hollanda 1.552 1.685 849 1.549 1.298 4.075 4.244 

 

Çanta/Cüzdan Grubunda Türkiye İçin Hedef Pazar Olabilecek Olan Ülkelerin 
İthalatları: 

İtalya: Grafik 23 kümesinde İtalya’nın ürün grubu bazında ithalatlarını hangi ülkelerden 

yaptığı incelenebilir. Grafikte İtalya’nın ithalatlarında öncelikli olarak diğer Avrupa Birliği üyesi 

ülkeleri tercih ettiği ve Fransa’nın bu ülkeler arasında başı çektiği görülmektedir. Bu durum İtalya’daki 

kaliteli ürün tercihine işaret etmektedir. Diğer ithalatçı ülkeler ise Çin ve Hindistan’dır. Bu durum 

daha önce incelenen kemer grubunda da bu şekildedir.  

Türkiye İtalya’nın başlıca ithalat yaptığı ülkeler listesine sadece “deri cüzdan ve aksesuarlar” 

grubunda girebildiği gözlemlenmektedir. Türkiye, İtalya’nın en çok ithalat yaptığı ülke 

sıralamalarında deri el ve okul çantalarında 11. sırada; seyahat çantalarında 24. sıradadır. Evrak 

ve okul çantası grubunda ise Türkiye’nin İtalya’ya ihracatı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle İtalya 

pazarına öncelikli olarak cüzdan vb. çanta içi taşınabilecek deri eşya ürün grubunda  giriş yapmak 

görece daha kolay olarak yorumlanabilir. Bu ürün grubunda İtalya ithalatlarının son üç yıl içerisinde 

Çin’den Fransa ve İsviçre’ye kaydığı görülmektedir. Bu durum ürün standartları ile ilgili olabilir. 

Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından talep edilen “REACH” standartlarına pek çok ihracatçı ülke 

uyum sağlamakta güçlük yaşamaktadır. 
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Grafik 23. İtalya’nın Deri Çanta/Cüzdan İthalatlarında Başlıca Ülkeler 

 

İngiltere: Grafik 24 kümesinde İngiltere’nin ürün grubu bazında ithalatlarını hangi ülkelerden yaptığı 

incelenebilir. Grafikler incelendiğinde İngiltere’nin de İtalya’da olduğu gibi ağırlıklı olarak diğer 

Avrupa Birliği ülkeleri ile Çin ve Hindistan’dan deri mamul ithal ettiği görülmektedir. Ancak 

İngiltere’nin grafiklerinde Türkiye’nin de yer alması önemli bir bulgudur. Türkiye, İtalya’da üç ürün 

grubunda öncelikli ülkeler arasında yer almıyorken, İngiltere’nin ithalat grafiklerinde sadece deri 

evrak ve okul çantaları ithalatlarında öncelikli ülkeler arasında değildir. İngiltere özelindeki temel 

problem ülkenin deri ürünlere yönelik talebinde genel bir düşüş olmasıdır. Türkiye’nin çanta/cüzdan 

grubunda İngiltere’ye olan ihracatları 2015 yılında yaklaşık 19.2 milyon $ iken 2019 yılında bu tutar 

8.1 milyon $’a gerilemiştir. Bu gerileme İngiltere’deki ithal deri mamul talebindeki daralmadan farklı 

olarak özellikle Türkiye’den gelen ürünlere yönelik farklı faktörlerle açıklanabilir. Bu daralmanın Türk 

işletmelerince ürün standartlarını karşılayamama ile açıklanabileceği düşünülmektedir. Çin’den 

yapılan ithalatlarda da benzer bir durumun olması bu tahmini desteklemektedir. 
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Grafik 24. İngiltere’nin Deri Çanta/Cüzdan İthalatlarında Başlıca Ülkeler 

 

 

İsviçre: Grafik 25 kümesi incelendiğinde Türkiye açısından İngiltere’dekine benzer bir 

durumun İsviçre için de geçerli olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, Türkiye bu ülkede her ne 

kadar yüksek pazar paylarına sahip olmasa da önde gelen ülkeler arasında yer almayı başarmıştır. 

Ancak İsviçre’de İngiltere’den farklı olarak genel talepte bir gerileme bulunmamakta ve Türkiye’nin 

bu ülkeye yaptığı ihracatlar artış göstermektedir. İsviçre 2015 yılında aşağıda incelenen ürünler 

grubunda Türkiye’den toplamda yaklaşık 3 milyon $ ihracat yapmışken; bu tutar 2019 yılında 7.7 

milyon $’a yükselmiştir.  

  



 

 
 
 
 

 108 

Grafik 25. İsviçre’nin Deri Çanta/Cüzdan İthalatlarında Başlıca Ülkeler 

 

 

Hollanda: Türkiye incelenen ürünlerde Hollanda’nın ithalat yaptığı ülkeler kümesinde ilk 

onda değildir. Ancak yıllar itibariyle ihracatlarında bir artış olduğu gözlemlenmektedir. 2016 yılında 

ülke, Türkiye’den belirlenen ürünlerde toplamda yaklaşık 1,5 milyon $ ihracat yapmışken, bu tutar 

2019 yılında 4,3 milyon $’a yükselmiştir. Avrupa’daki diğer potansiyel hedef ülkelere nazaran 

Hollanda’daki deri mamulleri pazarında Uzak Doğu ülkelerinin varlığı daha yoğundur. Bu 

değerlendirme yapılırken Hollanda’nın aynı zamanda Avrupa Birliği’ne tedarik sağlayan bir liman 

ülkesi olarak da değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu ülkenin Uzak Doğu ve Güney Amerika 

ülkelerinden ithal ettiği ürünlerin bir kısmının buradan diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor olması 

muhtemeldir. 
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Grafik 26. Hollanda’nın Deri Çanta/Cüzdan İthalatlarında Başlıca Ülkeler 

 

Amerika Birleşik Devletleri: Amerika’nın deri mamulleri ithalatını yaptığı ülkeler Grafik 27 

kümesinde incelenebilir. Çok farklı coğrafyalarda olmalarına rağmen Avrupa ile benzer bir ithalatçı 

portföyü olduğu görülmektedir. Yine Avrupa’da olduğu gibi Amerika’da da Çin’den yapılan 

ithalatların azaldığı görülmektedir. Türkiye, Amerika pazarında başlıca ithalatçı ülkeler arasında yer 

almıyor olsa da bu pazara yapılan ihracatın yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. 2016 yılında 

belirlenen ürünlerde toplamda yaklaşık 4.5 milyon $ tutarında ihracat yapan Türkiye bu rakamı 2019 

yılında 5.6 milyon $’a çıkarmıştır.  
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Grafik 27. ABD’nin Deri Çanta/Cüzdan İthalatlarında Başlıca Ülkeler 

 

Çanta/Cüzdan Ürün Grubuna Uygulanan Gümrük Vergisi Oranları:  
Tablo 14, 15, 16 ve 17’de incelenen ürünlere potansiyel hedef ülkelerde uygulanan gümrük 

vergisi oranları sunulmaktadır. Tablolar incelendiğinde Avrupa Birliği ülkelerinin üç ürün grubunda 

da aynı oranları uyguladığı görülmektedir. Türkiye bu ülkelerde Çin’e karşı avantajlı konumda olsa 

da Çin’e uygulanan vergi oranının %3 olması nedeniyle bu avantaj önemli düzeyde değildir. İsviçre 

ise bu ürünlerde ülkelere gümrük vergisi uygulamamaktadır. Ürün bazında gümrük vergisi 

oranlarının farklılaştığı ülke Amerika’dır. ABD’nin Türkiye’ye ve ülkedeki diğer başlıca ihracatçı 

ülkelere aynı oranlarda gümrük vergisi uyguladığı görülmektedir. Bununla birlikte ABD’ye ihracat 

yapan Güney Amerika ülkelerinin gümrük vergisi oranları tablolarda belirtilmemiş olsa da çok daha 

düşüktür. 
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Tablo 14. Potansiyel Hedef Ülkelerin Deri Okul/Evrak Çantalarına 
Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranları (%) 

  Türkiye Çin Hindistan  Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği 0 3 0 0 

İsviçre 0 0 0 0 

ABD 8 8 8 8 

 

Tablo 15. Potansiyel Hedef Ülkelerin Deri El/Kol Çantalarına Uyguladığı 
Gümrük Vergisi Oranları (%) 

  Türkiye Çin Hindistan  Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği 0 3 0 0 

İsviçre 0 0 0 0 

ABD 8,1 8,1 8,1 8,1 

 

Tablo 16. Potansiyel Hedef Ülkelerin Deri Seyahat Çantalarına Uyguladığı 
Gümrük Vergisi Oranları (%) 

  Türkiye Çin Hindistan  Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği 0 3 0 0 

İsviçre 0 0 0 0 

ABD 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

Tablo 17. Potansiyel Hedef Ülkelerin Deri Seyahat Çantalarına Uyguladığı 
Gümrük Vergisi Oranları (%) 

  Türkiye Çin Hindistan  Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği 0 3 0 0 

İsviçre 0 0 0 0 

ABD 5,85 5,85 5,85 5,85 
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Çanta/Cüzdan Grubunda Hedef Ülkelerin Makro Göstergelerinin 
Karşılaştırılması:  

Çanta/Cüzdan grubundaki potansiyel hedef ülkelerin makro göstergeleri Tablo 18’de 

sunulmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir değişkenine göre İsviçre; toplam nihai tüketime göre de 

Amerika ilk sırada yer almaktadır. Amerika’nın ne kadar büyük bir pazar olduğu hedef gruptaki 

nüfustan da anlaşılmaktadır.  

Potansiyel hedef ülkelerin tamamının gelişmiş ülkeler olması nedeniyle ticaret yapmanın çok 

az risk taşıdığı görülmektedir.  

Tablo 18. Çanta/Cüzdan Grubunda Hedef Ülkelerdeki Makro Göstergeler 
Kişi başına 

düşen 

GSYİH ($) 

Nihai 

Tüketim 

(milyar $) 

14-65 yaş 

arası Nüfus 

(milyon) 

Enflasyon 

(% yıllık) 

İhracat 

Yapma 

Kolaylığı 

Türkiye 8.960 523 56 15,7 4,0 

İtalya 32.947 1.644 39 0,6 4,9 

Hollanda 52.368 627 11 2,3 5,7 

İsviçre 83.717 461 6 1,7 5,4 

İngiltere 41.030 2.410 43 1,4 5,5 

Amerika 65.112 17.591 215 1,8 5,2 

 

Çanta/Cüzdan Grubunda Potansiyel Hedef Ülkelerde Ekonomik Büyüme 
Beklentileri:  

Potansiyel hedef grubunun gelişmiş ülkelerden oluşması nedeniyle büyüme oranlarının 

gelişmekte olan ülkelere nazaran düşük olması olağandır. Ancak Grafik 28 incelendiğinde İtalya’nın 

ekonomik büyüme beklentilerinin diğer tüm Avrupa ülkelerinden düşük olduğu görülmektedir. Her 

ne kadar dünyada bu ürün grubunda bir numaralı ülke olsa da pandeminin etkileri sonucu 

önümüzdeki dönemde İtalyan pazarının zor günler geçireceği öngörülmektedir. Pandeminin yayılımı 

Avrupa’dan sonra Amerika’da da baş göstermeye başlamıştır. Nitekim Amerika’nın ekonomik 

büyüme beklentilerinin 2020 yılı için yüksek bir daralma ile karşı karşıya kalacağı tahmin 

edilmektedir. 
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Grafik 28. Potansiyel Hedef Ülkelerde Ekonomik Büyüme Beklentileri 

 

Tabaklanmış Sığır Derisi İçin Orta Vadeli Analiz Sonuçları:  
410712 GTİP kodlu sığır ve atların tabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki yarma post ve 

derileri ürün grubu için orta vadede en yüksek pazar potansiyeli bulunan ülkeler Tablo 4’te öncelik 

sıralamasına göre sunulmaktadır. Orta vade, pandeminin etkilerinin azaldığı ya da topyekûn ortadan 

kalktığı dönem olarak değerlendirilmelidir. 
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Tablo 19. Tabaklanmış Sığır Derisi Grubu İçin Potansiyel Hedef Pazar 
Sıralaması 

1 İspanya 16 Danimarka 31 Özbekistan 46 Letonya 61 Romanya 

2 ABD 17 Hollanda 32 Slovenya 47 G. Afrika 62 Cezayir 

3 İran 18 İsveç 33 Fas 48 İtalya 63 Kırgızistan 

4 B. Rusya 19 Kanada 34 Kenya 49 Kuveyt 64 Tunus 

5 Fransa 20 Finlandiya 35 Almanya 50 Bahreyn 65 Nijerya 

6 Çin 21 Avusturya 36 Polonya 51 Umman 66 Litvanya 

7 İsrail 22 Avustralya 37 S. Arabistan 52 Gürcistan 67 Irak 

8 Rusya 23 Bulgaristan 38 Slovakya 53 Azerbaycan 68 Angora 

9 Bangladeş 24 Katar 39 Macaristan 54 Moldova 69 Afganistan 

10 İngiltere 25 Malta 40 Kıbrıs 55 Arnavutluk 70 BAE 

11 Japonya 26 Belçika 41 Yunanistan 56 Ukrayna 71 Hırvatistan 

12 Portekiz 27 Malezya 42 Kazakistan 57 Lübnan 72 Sırbistan 

13 İsviçre 28 Estonya 43 Türkmenistan 58 Makedonya 73 B. Hersek 

14 Norveç 29 Çekya 44 Moğolistan 59 Karadağ 74 Hong Kong 

15 Etiyopya 30 G. Kore 45 Mısır 60 Ürdün   

 

Analiz sonuçları incelendiğinde farklı kıtalardan ülkelerin ilk sıralarda yer aldığı 

görülmektedir. Bu listede de diğerlerinde olduğu gibi ekonomik büyüklük nedeniyle Çin’in öncelikli 

ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir. Ancak Çin’in hedef ülkeden ziyade rakip olduğu göz 

önünde bulundurularak analizin bu aşamasında Çin’in değerlendirme dışı bırakılması daha 

uygundur. Diğer yandan Beyaz Rusya ekonomik büyüklük açısından cazip olmasa dahi ilk beş 

ülkeden biridir. Beyaz Rusya’nın Rusya’ya ihraç edilen ürünlerde bir lojistik üs gibi işlev gördüğü 

bilinmektedir. Özellikle Rusya’nın politik çatışmalar sonucu ambargo ya da gümrük kapısı 

kısıtlamaları dönemlerinde Beyaz Rusya üzerinden bu ülkeye transferlerin devam ettiği bilinmektedir. 

Bu nedenle Rusya ve Beyaz Rusya beraber değerlendirilmesi gereken pazarlardır. Son olarak her ne 

kadar İsrail, yedinci sırada yer almış olsa da coğrafik açıdan yakınlığımı ve ekonomik gelişmişlik 



 

 
 
 
 

 115 

düzeyi nedeniyle değerlendirmeye değer bir ülkedir. Bahsi geçen nedenlerle potansiyel hedef pazar 

havuzu İspanya, ABD, İran, Rusya, Beyaz Rusya, Fransa ve İsrail’i içerecek şekilde oluşturularak; bu 

ülkeler daha detaylı şekilde incelenmektedir. 

Tabaklanmış Sığır Derisinde Dünyadaki En Büyük İhracatçılar:  
Grafik 29 incelendiğinde tabaklanmış sığır derisindeki başlıca ihracatçıların Avrupa ülkeleri 

olduğu göze çarpmaktadır. Bunlarla birlikte Brezilya en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci ülke 

konumundadır. Brezilya’nın sığır yetiştiriciliği konusunda dünyada önde gelen ülkeler arasında yer 

aldığı bilinmektedir. Bu konuda da ön plana çıkmış olmasının temel nedeni bu olabilir. Diğer yandan 

Çin’in bu ürün grubunda önemli bir ihracatçı olmadığı dikkat çekmektedir. Çin, tabaklanmış derileri 

konusunda net ithalatçıdır. Deriden mamul ürettikten sonra satışını yapar konumdadır. Dolayısıyla 

diğer tüm ürün gruplarında Çin başlıca rakipler arasında değerlendiriliyorken yarı mamulde o kadar 

önemli bir rakip konumunda değildir. Diğer yandan Türkiye dünyada en fazla tabaklanmış deri 

ihracatı yapan 34. ülke konumundadır. Türkiye’nin bu ürün grubunda 2019 yılında yaklaşık olarak 

7,1 milyon $ tutarında ihracat gerçekleştirdiği; ancak aynı yılda 18.3 milyon $ tutarında ithalat 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye, bu ürün grubunda iç piyasanın talebini 

karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip değildir, ya da ithal ürünlerle fiyat ya da kalite açısından 

rekabet edememektedir. Dolayısıyla dünya pazarında rekabet edebilmesi oldukça güçtür.  
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Grafik 29. Tabaklanmış Sığır Derisinde Dünyadaki En Büyük İhracatçılar 

 

Tabaklanmış Sığır Derisinde Dünyadaki En Büyük İthalatçılar:  
Tabaklanmış sığır derisinde dünyadaki en büyük ithalatçılar incelendiğinde ilk sırada Çin’in, 

ikinci sırada İtalya’nın yer aldığı görülmektedir. Dünyadaki en büyük deri mamulleri üretimlerinin bu 

ülkelerde yapılıyor olması nedeniyle bu durum beklenen bir durumdur. Ancak İtalya, Çin’in aksine 

net ihracatçıdır.  
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Grafik 30. Tabaklanmış Sığır Derisinde Dünyadaki En Büyük İthalatçılar 

 

Tabaklanmış Sığır Derisinde Türkiye’nin Yıllar İtibariyle İhracatları:  
Türkiye’nin tabaklanmış deri ihracatları grafiği incelendiğinde ülkelerin çoğunda yıllar 

itibariyle istikrarlı bir trend oluşmadığı görülmektedir. Bu durumun temel nedeni ihracat tutarlarının 

oldukça düşük olmasıdır. 2018 yılında Türkiye ihracatları toplamda 9.9 milyon $ iken 2019 yılında  

ağırlıklı olarak İspanya ve Beyaz Rusya’nın talebindeki düşüş nedeniyle 7.1 milyon $’a gerilemiştir.  

  



 

 
 
 
 

 118 

Grafik 31. Tabaklanmış Deride Türkiye İhracatlarında Başlıca Ülkeler 

 

 

Tabaklanmış Sığır Derisinde Türkiye İçin Hedef Pazar Olabilecek Olan 
Ülkelerin İthalatları:  

İspanya: İspanya tabaklanmış deri ithalatlarında dünyada 17. sıradadır. 2019 yılı itibariyle 

toplam ithalat tutarı 64.8 milyon $’dır. İthalat yapısı incelendiğinde pazarı İtalya’nın domine ettiği 

görülmektedir. İspanya’nın İtalya dışındaki tedarikçileri ise coğrafik olarak çok geniş bir yayılım 

göstermektedir. Türkiye bu pazara 2018 yılında girmiştir. İspanya pazarı bu anlamda henüz Türkiye 

ile yeni tanışmış denilebilir. Diğer rakiplerinin pek çoğuna nazaran coğrafik avantajı bulunuyor 

olmasına rağmen oldukça az tutarlarda ihracat gerçekleştirilmiş olmasının nedeni ya firmaların bu 

pazara ihracat yapmayı denememiş olması ya fiyatı tutturamamış olmaları ya da standartları 

sağlayamamış olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Bu anlamda pazara temkinli yaklaşmakta fayda 

vardır. 
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Grafik 32. İspanya’nın Tabaklanmış Deri İthalatlarında Başlıca Ülkeler 

 

 

Amerika: Amerika’nın 2016 yılında toplam tabaklanmış deri ithalat tutarı 160.5 milyon $ 

iken bu rakam 2019’da 106.8 milyon $’a gerilemiştir. Pazar büyük bir pazar olsa da talepteki bu 

gerileme olumsuzdur. Türkiye’nin Amerika’daki ihracatları yıllar itibariyle artıyor olsa da tutarsal 

olarak oldukça düşüktür. Daha net ifade etmek gerekirse Türkiye, Amerika’ya 2017 yılında 455 bin 

$; 2018 yılında 542 bin $; 2019 yılında ise 852 bin $ tutarında tabaklanmış sığır derisi ihraç etmiştir. 

Gerek rekabetin yoğun olması gerek coğrafik uzaklık, gerekse toplam talepteki düşüş bu pazarın 

cazibesini yitirmesine neden olmaktadır. 
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Grafik 33. Amerika’nın Tabaklanmış Deri İthalatlarında Başlıca Ülkeler 

 

İran: İran’ın Birleşmiş Milletler’le dış ticaret verilerini paylaşmıyor olması nedeniyle ithalatların 

yapısını değerlendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte uygulanan ambargolar, ihracatın önünde 

önemli bir engeldir. Ancak uygulanan ambargonun çeşitli yöntemlerle ihlal edildiği de bilinmektedir. 

Türkiye raporlarında ise İran’a 2019 yılında 293 bin $ tabaklanmış sığır derisi ihraç edildiği 

görülmektedir. Bu rakamla Türkiye bu pazarda lider konumdadır. Ancak belirtildiği üzere rakamların, 

gerçekleri kısmen yansıttığı tahmin edilmektedir. Gerek siyasi istikrarsızlıklar ve ambargo gerekse veri 

eksiklikleri nedeniyle İran konusunda öngörüde bulunmak güçtür. 

Rusya ve Beyaz Rusya: Rusya tabaklanmış sığır derisi ürün grubunda net ithalatçıdır. İthalat 

yapısı incelendiğinde de yine İtalya’nın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Beyaz Rusya’nın ise en 

büyük tedarikçisi konumundadır. Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı ihracatlar incelendiğinde 214 yılında 

sonra azalma olduğu; aynı yıldan sonra da Beyaz Rusya’ya yapılan ihracatın arttığı görülmektedir. 

2015 yılında Türkiye ve Rusya arasındaki yaşanan uçak krizi sonrasında getirilen ticari kısıtlamalar 

nedeniyle Türkiye’nin Rusya’ya ihracatlarını Beyaz Rusya üzerinden gerçekleştirdiği düşünülmektedir. 

Bu varsayım doğru ise iki ülkeye yapılan ihracatların birlikte değerlendirilmesi uygundur. Türkiye’nin 

Rusya ve Beyaz Rusya’ya yaptığı tabaklanmış deri ihracatları 2014 yılında 604 bin $; 2015 yılında 
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1 milyon $; 2016 yılında 740 bin $; 2017 ve 2018 yılında 1,9 milyon $ ve 2019 yılında 1,1 milyon 

$ tutarındadır. 2019 yılında Türkiye’nin toplam ihracat tutarının 7.1 milyon $ olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, Rusya ve Beyaz Rusya’ya yapılan ihracatın %16.1’e tekabül ettiği görülmektedir. 

Hem coğrafik yakınlık hem de mevcut ihracat tutarları göz önünde bulundurulduğunda bu iki ülkenin 

öncelikli hedef pazar olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

Grafik 34. Rusya ve Beyaz Rusya’nın Tabaklanmış Deri İthalatlarında 
Başlıca Ülkeler 

 

Fransa: Fransa’nın toplam tabaklanmış deri ithalatları incelendiğinde bu pazarda da 

İtalya’nın tartışmasız lider olduğu görülmektedir. Türkiye ise dördüncü sırada yer aldığı halde pazar 

payı %2,4’tür. Bununla birlikte, Fransa 2016 ve 2017 yıllarında toplamda yaklaşık 80 milyon $ 

tutarında tabaklanmış deri ithal ettiği halde, bu tutarın 2018’de 68 milyon $’a, 2019 ise 58,2 milyon 

$’a gerilediği görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye, küçülen bir pazarda küçük bir tedarikçi 

konumundadır. Ancak 2019 yılında diğer ihracatçı ülkelerin ihracatlarında gerilemeler olduğu ancak 

Türkiye’nin ihracatlarında artış olduğu görülmektedir. Bu nedenle Fransa pazarı çok cazip 

olmamakla birlikte yine de değerlendirilebilir.  
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Grafik 35. Fransa’nın Tabaklanmış Deri İthalatlarında Başlıca Ülkeler 

 

İsrail: İsrail’de de toplam tabaklanmış deri ithalatı incelendiğinde Fransa’ya benzer şekilde 

gerileme gözlemlenmektedir. İsrail 2016 yılında 2.2 milyon $; 2017’de 1.6 milyon $; 2018’de 837 

bin $ ve son olarak 2019’da 655 bin $ tutarında tabaklanmış deri ithalatı yapmıştır. Türkiye pazarda 

İtalya’dan sonra ikinci ülke konumundadır. Ancak toplam ithalat tutarlarındaki gerileme göz önünde 

bulundurulduğunda öncelikli hedef ülke olarak değerlendirilmesi uygun değildir. 
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Grafik 36. İsrail’in Tabaklanmış Deri İthalatlarında Başlıca Ülkeler 

 

Tabaklanmış Sığır Derisinde Uygulanan Gümrük Vergisi Oranları:  
Potansiyel hedef pazarlarda Türkiye ve başlıca rakiplerine uygulanan gümrük vergisi oranları 

Tablo 20’de sunulmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği pazarında Brezilya’ya karşı avantajının 

bulunduğu; Amerika pazarında ise dezavantajının bulunduğu görülmektedir. İtalya’ya karşı ise 

belirlenen potansiyel pazarların hiçbirinde gümrük vergisi avantajı yoktur. 

Tablo 20. Potansiyel Hedef Ülkelerin Tabaklanmış Sığır Derisinde Türkiye ve Başlıca 

Rakiplerine Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranları (%) 

  Türkiye İtalya Brezilya Hindistan Uruguay 

İspanya ve Fransa 0 0 6,25 2,75 6,25 

Rusya ve Beyaz Rusya 5 5 5 5 5 

ABD 2,75 2,75 0,75 2,75 2,75 

İsrail 0 0 0 0 0 

İran 26 26 26 26 26 

 



 

 
 
 
 

 124 

Tabaklanmış Sığır Derisinde Hedef Ülkelerin Makro Göstergelerinin 
Karşılaştırılması: 

Potansiyel hedef ülkelerin bazı makroekonomik verileri Tablo 21’de sunulmaktadır. Daha 

önce de belirtildiği üzere Beyaz Rusya aslında pazar potansiyeli düşüktür ve hedef pazar olarak 

değerlendirilebilecek bir ülke değildir. Beyaz Rusya ve Rusya pazarlarının birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu iki ülke, potansiyel hedef ülkeler arasında nüfus açısından ikinci; nihai tüketim 

harcamaları açısında da üçüncü sırada yer almaktadır. Başka bir deyişle; alım gücü Türkiye’den 

yüksek ve nüfus açısından da Türkiye’nin iki katı büyüklüğündedir.  

Amerika her ne kadar gerek nüfus gerekse alım gücü açısından çok cazip olsa da Türkiye’nin 

hem Brezilya’ya karşı gümrük vergisi dezavantajının bulunması hem de coğrafik dezavantajının 

bulunması nedeniyle pazar cazibesini yitirmektedir.  

İsrail de Orta Doğudaki tek gelişmiş ülke olma özelliğine sahip, aynı zaman da Türkiye’nin 

coğrafik avantajı olan bir ülke konumunda iken gerek nüfus gerekse nihai tüketim açısından oldukça 

küçük bir pazar görünümündedir. 

Son olarak, Fransa ve İspanya pazar büyüklüğü ve alım gücü açısından elverişli ve coğrafik 

olarak ulaşılabilir pazarlar olarak değerlendirilebilir. 

Tablo 21. Tabaklanmış Sığır Derisi Grubunda Potansiyel Hedef Ülkelerdeki 
Makro Göstergeler 

Kişi başına 

düşen 

GSYİH ($) 

Nihai 

Tüketim 

(milyar 

$) 

14-65 yaş 

arası Nüfus 

(milyon) 

Enflasyon 

(% yıllık) 

İhracat 

Yapma 

Kolaylığı 

Türkiye 8.960 523 56 15,7 4 

Rusya 11.163 1.043 97 4,7 3,8 

B. Rusya 6.604 41 6 5,4 3,4 

İspanya 29.961 1.100 31 0,7 5,3 

Fransa 41.761 2.141 41 1,2 5,4 

İsrail 42.823 302 5 1 5 

İran 5.506 289 57 35,7 3,2 

Amerika 65.112 17.591 215 1,8 5,2 
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Tabaklanmış Sığır Derisi Ürün Grubunda Potansiyel Hedef Ülkelerde 
Ekonomik Büyüme Beklentileri:  

Potansiyel hedef ülke grubunun önümüzdeki beş yıl içerisinde beklenen ekonomik büyümeleri 

Grafik 37’de verilmektedir. Bu ülkelerin tamamının ekonomik büyüme beklentisinin Türkiye’nin 

gerisinde kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte Rusya ve İsrail’deki beklentiler görece daha 

olumludur. Covid 19’un etkilerinin azalması sonrasında ise İsrail en fazla büyüme beklentisinin 

bulunduğu ülke olarak ön plana çıkmaktadır. 

Grafik 37. Potansiyel Hedef Ülkelerde Ekonomik Büyüme Beklentileri 
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COVİD-19’UN ÜLKELER VE SEKTÖR ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında Singapur’dan Rotterdam’a kadar 

uluslararası ticaretin önemli limanlarında faaliyetler neredeyse durma noktasına geldi.  

2009 yılından bu yana ilk defa 2019 yılında ticaret hacminin %0,5 küçülmesi ve ardından 

Covid 19 salgınının ortaya çıkması uluslararası ticaretteki daralmanın devam edeceğini 

göstermektedir. Ayrıca, Donald Trump’ın agresif politikalarının devam etme ihtimali de küresel ticaret 

hacminin daha da azaltabilir. Covid-19 sebebiyle 2020-2021 arasında Birleşmiş Milletler’in 

uluslararası yatırımlarda %5 - %15 civarındaki daralma beklentisi %30 - %40 seviyesine çıkmıştır. 

Salgının etkilediği ekonomiler dikkate alındığında Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarının bu 

durumdan en çok etkilenen ekonomiler arasında olduğunu görebiliriz.  

Hedef pazarlar ve ilgili pazarlardaki rakip ülkeler dikkate alındığında bu ülkeler özelinde 

Covid-19 salgınına ilişkin güncel durumu özetleyen tablolar aşağıda sunulmaktadır: 

Tablo 22. Milyon Kişi Başına Düşen Test, Vaka ve Ölüm Sayısı1 

Tablo 22a. Ayakkabı Grubu Hedef Pazarları ve Rakipler 
Ülkeler Test Vaka Ölüm Vakalarda Ölüm Oranı 

Almanya 64.603 2.326 108 % 4,6 

ABD 98.469 7.967 388 % 4,9 

Katar  124.351 33.625 39 % 0,1 

Rusya 132.487 4.393 63 % 1,4 

Çin 62.814 58 3 % 5,2 

İtalya 87.900 3.975 575 % 14,5 

Vietnam 2.825 3.952 282 % 7,1 

Türkiye 38.896 2.339 60 % 2,6 

 

                                                             
1 Tabloda yer alan rakamlar 29.06.2020 tarihindeki veriler kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 22b. Deri Kemer Grubu Hedef Pazarları ve Rakipler 
Ülkeler Test Vaka Ölüm Vakalarda Ölüm Oranı 

ABD 98.469 7.967 388 % 4,9 

Hollanda 33.700 2.927 356 % 12,2 

İsrail 103.181 2.608 35 % 1,3 

İsveç 44.025 6.450 523 % 8,1 

Çin 62.814 58 3 % 5,2 

İtalya 87.900 3.975 575 % 14,5 

Fransa 21.213 2.496 456 % 18,3 

Hong Kong 42.886 161 0,9 % 0,6 

Türkiye 38.896 2.339 60 % 2,6 

 

Tablo 22c. Çanta/Cüzdan/Aksesuar Grubu Hedef Pazarları ve Rakipler 
Ülkeler Test Vaka Ölüm Vakalarda Ölüm Oranı 

ABD 98.469 7.967 388 % 4,9 

Hollanda 33.700 2.927 356 % 12,2 

İngiltere 135.453 4.584 642 % 14 

İsviçre 65.044 3.653 227 % 6,2 

İtalya 87.900 3.975 575 % 14,5 

Çin 62.814 58 3 % 5,2 

Fransa 21.213 2.496 456 % 18,3 

Hindistan 6.086 398 12 % 3 

Hong Kong 42.886 161 0,9 % 0,6 

Türkiye 38.896 2.339 60 % 2,6 
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Tablo 22d. Tabaklanmış Sığır Derisi Grubu Hedef Pazarları ve Rakipler  
Ülkeler Test Vaka Ölüm Vakalarda Ölüm Oranı 

ABD 98.469 7.967 388 % 4,9 

Beyaz Rusya 33.700 2.927 356 % 12,2 

Fransa 135.453 4.584 642 % 14 

İran 65.044 3.653 227 % 6,2 

İsrail  103.181 2.608 35 % 1,3 

İspanya 110.425 6.328 606 % 9,6 

Rusya 132.487 4.393 63 % 1,4 

İtalya 87.900 3.975 575 % 14,5 

Brezilya 14.196 6.329 271 % 4,3 

Avusturya 67.329 1.968 78 % 4 

Almanya 64.603 2.326 108 % 4,6 

Türkiye 38.896 2.339 60 % 2,6 

Not: Kırmızı renkle belirtilen ülkeler sektördeki rakip ülkelerdir. Yalnızca Almanya (Ayakkabı 

grubunda) ve İtalya (Çanta/Cüzdan grubunda) hem hedef ülke hem de rakip ülke olarak 

görülmektedir.  

Yukarıda yer alan özet tablolarda Avrupa kıtasında 1 milyon kişi başına düşen vakalardaki 

ölüm oranları diğer ülkelere nazaran daha yüksektir. Bu ülkelerdeki yaşlı nüfusun fazla olması 

oranların yüksek olmasının sebebi olarak görülebilir. Diğer taraftan Rusya ve Çin gibi çok fazla şeffaf 

olmayan ülkelerin vermiş olduğu bilgilere dair de çeşitli şüpheler bulunmaktadır.  Bununla beraber 

İsrail ve Katar’ın diğer ülkelerle kıyaslandığında göreceli olarak daha fazla test yapmasına rağmen 

ölüm oranı en düşük ülkeler arasında olduğu gözlemlenmektedir.  

Covid-19’un ekonomik açıdan etkilerine bakıldığında ise Türkiye ve Çin’in diğer rakip 

ülkelere göre bu salgını daha az hasarla atlatacağı raporlara yansımaktadır. Buna ek olarak 

Vietnam’ın da almış olduğu önlemler neticesinde artık ya hiç ya da düşük sayıda ölüm sayısı 

raporlanmaktadır. Bu nedenle Vietnam ekonomisinde de artık canlanma beklenebilir.  
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60 yıllık geçmişi olan danışmanlık kuruluşu Roland Berger’e göre Covid-19 sonrası ortaya 

çıkan ekonomik bozulmanın 12 hafta sürmesi durumunda Çin’deki büyüme beklentisinin %2,7’ye, 

Avrupa bölgesindeki büyüme beklentisinin ise ortalama olarak -%4,8 seviyelerine gelmesi 

beklenmektedir. Bu noktalar dikkate alındığında dünya genelinde ekonomilerin özellikle 2020 yılında 

büyük bir ekonomik daralma dönemi yaşayacakları ortaya çıkmaktadır. Dünyanın en büyük 

ekonomisi olan ABD’de haftalık işsizlik başvurularının sayısı 1 milyonun üzerinde (bir süre 6 milyonun 

üzerine çıkmıştı). Oysa 1970 yılından bu yana ülkedeki haftalık işsizlik başvurusu ortalaması 350.000 

kişidir. Bu durum hedef pazar olarak değerlendirilen ABD’yi bu yıl için dezavantajlı kılmaktadır.  

Sektördeki rakiplerden Çin’in 2020 yılındaki ilk 2 ayı dikkate alındığında endüstriyel üretimin 

%13,5 düştüğü tahmin edilmektedir. Bu düşüş küresel finansal krizden bile daha yüksek bir seviyedir. 

Bunun yanında yapılan tahminlerde Çin’in 2020 yılında hala pozitif olarak büyümesi beklenmektedir. 

Çin’in salgını durdurması ve ekonomik dinamiklerin yavaş yavaş eski haline dönmeye başlaması için 

önlem alan hükümetin çabaları sonuç vermeye başladı. Örneğin alınan önlemler neticesinde 

işletmecilere ekonomik olarak destek sağlandı ve işsizlik oranı %5,2’den sadece %1 artarak %6,2 

seviyesine çıktı. Bu salgın döneminde Çin’i bekleyen en büyük tehlike ise diğer ekonomilerin 

salgından çok daha fazla etkilenmesi sonucunda Çin mallarına olan talebi düşmesi olarak 

görülebilir.  

İtalya ise bu salgından en çok etkilenen ülkeler arasındaki yerini aldı. Avrupa borç krizi 

döneminde de ekonomik açıdan problemler yaşayan İtalyan hükümetinin brüt borç seviyesi 

GSYİH’sinin %131 seviyesine ulaşmıştır. Bu problemi yaşayan Avrupa kıtasındaki bir diğer ülke ise 

yalnızca Yunanistan’dır. Yatırımcılar bu nedenle İtalya için çeşitli endişeler taşımaktadır. İtalya’nın bu 

durumda olmasına karşın AB’nin yeterince destek olmadığı ve yalnız bırakıldığı da İtalya’daki devlet 

otoriteleri tarafından dile getirilmektedir. Finans profesörü İtalyan Nicola Borri ülkede büyük bir 

resesyonun beklendiğini de vurgulamaktadır. Covid 19’un ekonomik etkilerini silmek için devletin 

daha fazla genişlemeci politikalar izlemesi gereklidir. Oysa devletin yüksek borç yükü beraberinde 

İtalya özelinde ekonomik krizi de getirmektedir. Almanya ve Hollanda’nın AB olarak İtalya’ya daha 

fazla yardım edilmesine karşı görüş bildirmeleri bu yüksek borç yükünü birlik olarak taşımak 

istemediklerini ortaya koymaktadır. Buna ek olarak salgının ana merkezi olan Lombardiya bölgesi 

İtalya’nın endüstriyel üretiminin %40’ını üretmektedir. Nitekim 2020’nin 2. çeyreğinde de (1.çeyrekte 

büyüme -%5,3) büyümenin -%5 düzeylerinde olacağı otoriteler tarafından tahmin edilmektedir. 
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Sektördeki diğer rakip olan Fransa’da ise devlet özel sektörün zararını karşılayacağını 

açıkladı ve neredeyse İtalya’nın (25 milyar €) iki katı kadar (45 milyar €) ekonomik müdahale planını 

uygulamaya koydu. Ayrıca bu yıl devlet borç oranının GSYH’ye oranının %100’ü geçmesi 

beklenmektedir. Fransa büyüme oranları ve diğer göstergeler dikkate alındığında İtalya’dan daha 

güçlü bir profil çizmektedir. Ancak dünyanın en çok turist çeken ülkesi (90 milyon bu sayı Türkiye için 

51 milyon) olan Fransa’da turizme bağlı olan sektörlerin kolay kolay eski günlerine dönmesi 

beklenmemektedir.  

Avrupa’da İtalya ve Fransa’ya nazaran salgını Almanya ve Avusturya daha az hasarla 

atlatacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan Avrupa genelinde salgının ekonomiyi derinden etkilemesi 

sebebiyle Almanya ve Avusturya için de ekonomik olarak 2020 yılında yüksek oranda bir daralma 

olacağı tahmin edilmektedir. Avrupa’da ülkelerden ziyade genel olarak kıta genelinde bu sürecin - 

serbest dolaşım imkanı nedeniyle - birlikte atlatılacağı düşünülmektedir. 

COVİD-19 SONRASI DERİ SEKTÖRÜNDE BEKLENTİLER 
Covid-19 krizi öncelikle tedarikçisi Çin olan firmaları derinden etkiledi. Firmaların Çin’e olan 

bağımlılığının neticesinde küresel tedarik zincirinde kırılmalar oldu. Çin’in Wuhan bölgesiyle Fortune 

500 listesinde yer alan 200’ün üzerinde firmanın doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. 2002 yılında 

dünyadaki ara mal imalatından %4 pay alan Çin, bugün yaklaşık olarak %20 pay almaktadır. Bu 

nedenle tedarikçisi Çin olan firmalar ilk etapta savunmasız kaldılar denilebilir. Böylece gelecek 

dönemde tedarik zincirlerinin çeşitlendirilerek firmaların olabildiğince tedarik riskini azaltma 

niyetinde olacakları tahmin edilmektedir. Ancak krizin tüm dünyaya yayılması ve Çin’in bu salgından 

ilk çıkacak ülke olması yine sektördeki etkinliğini geri kazanmasını sağlayabilir. Örneğin 

Vietnam’daki yetkililer deri ayakkabı sektörü için Çin’deki üretimin (%70 Çin’e bağımlılık söz konusu) 

normalleşmesini beklemektedirler.  

İtalya’da ise #italianleatherneverstops etiketiyle sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya 

başlandı. Tabakhane ve deri ürün satışı yapan firma yöneticilerinin verdikleri demeçlerin ortak 

noktaları; zor günlerin yaşandığı, dayanışmaya ihtiyaç duyulduğu ve tüm güçleriyle bu sektördeki 

varlıklarını devam ettirmek adına mücadele verecekleridir. İtalya’nın lüks ürün grubuna ilişkin olarak 

“Vogue Business” da yer alan bir makalede sektördeki üreticilerin bu salgının etkisini 2021 yılının 

ortasına kadar hissedecekleri belirtilmiş. Sektör, devletin yeni teşvik paketlerini beklemekte ancak 

İtalya devletinin ekonomik açıdan bunu kaldırabilecek gücü olmayabilir. İtalya ve Çin arasındaki deri 
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ticareti nedeniyle günlük Wuhan’dan İtalya’ya non-stop uçuşlar yapılmaktaydı. Nitekim Çinli göçmen 

işçilerin ve bu uçuşlarla Çin’den İtalya’ya gelenlerin bu ticari bağ nedeniyle Covid-19’u yaydıkları 

da iddia edilmekte ve kamuoyunda bu yönde bir algı da ortaya çıkmaktadır. Aradaki ticari ilişkilerin 

ve tedarik zincirinin yeniden eski haline dönmesi için öncelikle İtalya’nın bu krizi atlatması 

gerekmektedir ancak yeniden böyle bir tehlike yaşanmaması adına İtalya, Çin’e karşı mesafeli 

olabilir.  

Korona salgını sonrasında deri sektöründeki beklentilere yönelik yapılan açıklamalar 

genellikle Çin ve İtalya üzerine yoğunlaşmaktadır. Tedariğin merkezi Çin ile modanın merkezi 

İtalya’nın bu süreçten derin ekonomik kayıplarla çıkması muhtemel görülmektedir. Diğer yandan 

Fransa için deri sektörüne yönelik salgının etkileri üzerinde neredeyse hiç durulmamaktadır. Bu 

nedenle Çin ve İtalya’nın deri ürünleri satışı yaptıkları ülkeler de salgın sebebiyle yeni tedarikçi 

arayışına girebilirler.  

Covid 19 sonrasında deri sektöründe Çin’e karşı ülkeler tarafından olumsuz tutumlar 

sergilenmesi oldukça olasıdır. Ayrıca sektörde Hindistan ve Vietnam’ın yükselişi de Çin’in bir diğer 

tercih edilmeme sebebi olarak görülebilir. Hindistan Deri İhracatı Konseyi Başkanı Aqeel Ahmed’e 

göre bu süreçte Hindistan’a doğru deri işletmelerinin kayması gündemde. Asya’daki diğer bir deri 

ayakkabı grubunda rakibimiz olan Vietnam içinse ihracatta olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Geçen 

yılın mayıs ayına göre bu yıl mayıs ayındaki ülkenin ayakkabı ihracatı %8,7 arttı. Oysa Brezilya’da 

aynı dönemde ayakkabı ihracatı, %66 oranında küçüldü. ABD’deki taleplerde düşüş olsa da 

önümüzdeki dönemde ABD tarafından Covid salgını nedeniyle Çin’deki tedarikçilerin artık tercih 

edilmeyeceği de ABD Ayakkabı Dağıtıcıları ve Perakendecileri Başkanı Matt Priest tarafından 

aktarılmaktadır.  

Deri sektörü için piyasadaki genel tutumun tedarik zincirlerinin yeniden inşa edilmesi üzerine 

yoğunlaştığı görülebilir. Çin’in ihracatında bu dönemde daralma beklenmekle beraber Türk deri 

sektörü için özellikle Asya kıtasından başka rakiplerin (Hindistan ve Vietnam gibi) ortaya çıkması 

muhtemeldir. Ayrıca rakiplerin tedarik zincirinin yeniden yapılanmasında rol almak adına mücadele 

verdikleri de görülmektedir.  
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SONUÇ 
Gerede deri sektörü saha analizi kapsamında 23 işletme ile görüşülmüştür. Görüşmelerde 

deri imalatı, kemer imalatı, evcil hayvan tasması üretimi, evcil hayvan gıdası üretimi, tutkal üretimi, 

jelâtin üretimi hakkında bilgi toplanmıştır. Gerede deri sektörüne yönelik rekabet analizi yapılmıştır. 

Deri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başvuru yapabileceği devlet destekleri hakkında 

bilgilere yer verilmiştir. Saraciye, ayakkabı, otomotiv, mobilya sektörlerine yönelik üretilebilecek bir 

ürün olan salpa hakkında iş modeli geliştirilmiş ve finansal analiz yapılmıştır. Tabaklanmış deri, 

ayakkabı, kemer, çanta, cüzdan ürünleri özelinde ihracat trend analizi yapılmıştır.  
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GÖRSELLER 
 

 

 

 

Ham Deri 

Islatma – 
Yumuşatma, 

Kıl g,iderme – 
Kireçleme, 

Kromlama 
Dolapları 
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Wet-blue deri 

Kromlu deri sıkma 
prosesi 

Deri tıraş prosesi 
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Deri tıraş prosesi 

Salpa hammaddesi 
kromlu talaş 

Vakum prosesi 
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Deri sıkma prosesi 

Deri kurutma 
konveyörü 

Retenaj dolapları 
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Deri boyama prosesi 

Kemer üretimi 

Kemer üretimi 
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Kemer Üretimi 

Kemer Üretimi 

Kemer Üretimi 
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Mega Deri Ziyareti 
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Motex Saraciye Ziyareti 
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Ahi Deri Ziyareti 

Assa Kimya 
Ziyareti 

Eser Tutkal 
Ziyareti 
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Protein Evcil Hayvan 
Gıdası ziyareti 

Gonca Deri ziyareti 
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Birlik Deri ziyareti 
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Özdersan Deri 
ziyareti 


