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GİRİŞ 
G.T.İ.P. No: 41-Ham ve işlenmiş deri, 42-Deri eşya, 43-Postlar kürkler, 6403-Yüzü deri 
tabanı kauçuk suni vb. kösele ayakkabı.  
Deri sektörü, 1970’lerden beri Türkiye ekonomisinde giderek artan önemde bir role sahip 
olmuştur. Özellikle son 15-20 yılda, sektör hızla gelişmesini sürdürmüş ve yurtiçi geniş ham 
deri kaynaklarının yanı sıra, önemli ölçüde ithal ham madde kaynaklarını da kullanarak 
yüksek tutarda deri ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. Türk deri sektörü üretimi; altyapısı, 
teknolojisi ve ihracata yönelik performansı dikkate alındığında belirli bir rekabet gücüne 
sahiptir. Ancak deri sektörünün temel girdisi olan ham derinin ülke içi üretiminin yeterli ve 
standart olmaması nedeniyle, ham ve yarı işlenmiş deri talebi ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 
Hammadde ihtiyacının büyük kısmını ithalat yoluyla karşılayan ve bunu katma değeri yüksek 
ürünler haline getirerek kuzey ülkelerine ihraç eden deri sanayi, bu ticaretin giderek azalması 
ile kayıtlı ihracata ağırlık vermeye başlamıştır.  
Günümüzde deri işleme sanayi, İstanbul-Tuzla, İzmir-Menemen, Tekirdağ-Çorlu, Uşak, 
Bursa, Balıkesir-Gönen, Bolu-Gerede, Isparta, Hatay, Manisa-Kula’da yoğunlaşmış 
bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2019 yılı için açıkladığı verilere göre, deri ve 
deri mamulleri sektöründe irili ufaklı 6.544 adet firma bulunmaktadır ve 65.257 çalışan 
istihdam edilmektedir. 
Dericilik, derinin fiziksel ve kimyasal olarak birtakım işlemlere tabi tutulup, kullanılabilecek 
yani giyilebilecek hale getirilmesi sürecindeki işlemler bütünüdür. Dericilik; insanlık tarihi ile 
beraber gelişmeye başlamış çok eski bir sanat dalıdır. İlk başlarda estetik anlayış güdülmese 
de, ilerleyen dönemlerde dericilik ve deri işlemeciliği bir zanaat olarak kabul edilmiştir.  
Hayvanlardan yüzülen ve tabakhanelerde işlenmeye hazır olan baş, kuyruk ve bacaklarla 
birlikte bir bütün oluşturan deriye “ham deri” belli amaç için işlenerek kullanılır duruma 
getirilen ham deriye ise “ mamul deri” denmektedir. 
Günümüzde çağdaş tabaklama ve finisaj işlemleri sonucunda vazgeçilmez bir ürün haline 
dönüşmüştür. 
 
Tabaklama (Sepileme): Ham derinin kullanımına yönelik olumsuz özelliklerin giderilmesini 
sağlayan yöntem olarak bilinir. 2 tür sepileme yöntemi vardır: 
Bitkisel Sepileme: Bitkilerden elde edilen taneler kullanılır. 
Madensel Sepileme: Krom bileşikleri ile deri işlenir. 
Finisaj: Ham derinin renk, yüzey, doku özelliklerine arzulanan şeklin verilmesini sağlayan 
yöntem olarak bilinir. 
 
DERİNİN FAYDALARI 

• Çabuk yırtılma ve kopma yapmaz. 
• Doğal olduğu için sağlıklıdır. 
• Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.  
• Yüzeysel delikleri sayesinde hava ve su sirkülâsyonu sağlar. 
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DERİCİLİK SEKTÖRÜ 
 
Her türlü hayvanın derileri ve kürkleri ile bu derilerden üretilmiş valiz, çanta, sandık, eldiven, 
kemer, koşum takımları gibi aksesuarlar ile deri ve kürkten imal edilmiş giyim ürünleri ve 
ayakkabılar bu grupta değerlendirilir. 
Tabaklama ve deri işleme, saraciye ürünleri, deri giyim eşyası, kürkte eşya ve ayakkabı 
sektörüne kadar geniş bir üretim alanında faaliyet gösteren bu sektör daha çok el emeğine 
dayanan ancak yüksek uzmanlık gerektiren bir sektördür. Sektörde kaliteli hammadde temini 
büyük önem arz etmektedir. 
Özellikle tabaklama ve deri işleme sektöründe ise atık yönetimi önem arz eden diğer bir 
konudur. 
Bu sektörün bir diğer özelliği de tedarik zincirinde yer alan birçok sektörle iç içe olması ve 
mobilya, otomotiv gibi sektörler ile de endüstriyel uyum içinde olmasıdır. Bu ilişkiler 
sektörlerin önemini daha da artırmaktadır 
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GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTİP) 

 

41.01 Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya 
tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde 
muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya 
daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara 
ayrılmış olsun olmasın): 

4101.20 - Bütün halindeki post ve deriler (deri ağırlığı basitçe kurutulduğunda 8 
kg.ı, kuru tuzlandığında 10 kg.ı veya taze, yaş tuzlanmış veya diğer 
şekillerde muhafaza edildiğinde 16 kg.ı geçmeyenler): 

41.02 Koyun ve kuzuların ham derileri ( yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, 
kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat 
dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde 
hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) 
(bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç): 

4102.10 Yünü alınmamış 
4102.10.10.00.00 Kuzulara ait olanlar 
41.05 Koyunların veya kuzuların dabaklanmış veya "crust" (ara kurutmalı) 

derileri (yünü alınmış), (parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir 
şekilde hazırlanmamış): 

41.14 Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve 
köseleler; metalize deri ve köseleler: 

4114.10 Güderi (kombine deri dahil): 
4114.10.10.00.00 Koyun ve kuzulardan elde edilenler 
4114.10.90.00.00 Diğer hayvanlardan elde edilenler 
 Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve 

köseleler 
4114.20.00.00.11 Rugan ve  deri köseleler 
4114.20.00.00.12 Ruganla kaplanmış deri ve köseleler 
4114.20.00.00.13 Metalize deri ve köseleler  
41.15 Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde 

edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köseleler (rulo halinde 
olsun olmasın); deri ve köselelerin, terkip yoluyla elde edilen deri ve 
köselelerin,deri ve köseleden eşya imaline uygun olmayan kırpıntı ve 
diğer döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve unu: 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.01&gtip=sigirlarin-(bufalo-dahil)-ve-atlarin-ham-post-ve-derileri-(yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-isleme-tabi-tutulmamis)-(killari-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.01&gtip=sigirlarin-(bufalo-dahil)-ve-atlarin-ham-post-ve-derileri-(yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-isleme-tabi-tutulmamis)-(killari-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.01&gtip=sigirlarin-(bufalo-dahil)-ve-atlarin-ham-post-ve-derileri-(yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-isleme-tabi-tutulmamis)-(killari-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.01&gtip=sigirlarin-(bufalo-dahil)-ve-atlarin-ham-post-ve-derileri-(yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-isleme-tabi-tutulmamis)-(killari-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.01&gtip=sigirlarin-(bufalo-dahil)-ve-atlarin-ham-post-ve-derileri-(yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-isleme-tabi-tutulmamis)-(killari-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=4101.20&gtip=--butun-halindeki-post-ve-deriler-(deri-agirligi-basitce-kurutuldugunda-8-kgi-kuru-tuzlandiginda-10-kgi-veya-taze-yas-tuzlanmis-veya-diger-sekillerde-muhafaza-edildiginde-16-kgi-gecmeyenler)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=4101.20&gtip=--butun-halindeki-post-ve-deriler-(deri-agirligi-basitce-kurutuldugunda-8-kgi-kuru-tuzlandiginda-10-kgi-veya-taze-yas-tuzlanmis-veya-diger-sekillerde-muhafaza-edildiginde-16-kgi-gecmeyenler)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=4101.20&gtip=--butun-halindeki-post-ve-deriler-(deri-agirligi-basitce-kurutuldugunda-8-kgi-kuru-tuzlandiginda-10-kgi-veya-taze-yas-tuzlanmis-veya-diger-sekillerde-muhafaza-edildiginde-16-kgi-gecmeyenler)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.02&gtip=koyun-ve-kuzularin-ham-derileri-(-yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-sekilde-hazirlanmamis)-(yunu-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)-(bu-fasilin-1-(c)-notunda-belirtilenler-haric)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.02&gtip=koyun-ve-kuzularin-ham-derileri-(-yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-sekilde-hazirlanmamis)-(yunu-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)-(bu-fasilin-1-(c)-notunda-belirtilenler-haric)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.02&gtip=koyun-ve-kuzularin-ham-derileri-(-yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-sekilde-hazirlanmamis)-(yunu-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)-(bu-fasilin-1-(c)-notunda-belirtilenler-haric)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.02&gtip=koyun-ve-kuzularin-ham-derileri-(-yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-sekilde-hazirlanmamis)-(yunu-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)-(bu-fasilin-1-(c)-notunda-belirtilenler-haric)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.02&gtip=koyun-ve-kuzularin-ham-derileri-(-yas-veya-tuzlanmis-kurutulmus-kireclenmis-pikle-edilmis-veya-baska-sekilde-muhafaza-edilmis-fakat-dabaklanmamis-parsomine-edilmemis-veya-daha-ileri-bir-sekilde-hazirlanmamis)-(yunu-alinmis-veya-parcalara-ayrilmis-olsun-olmasin)-(bu-fasilin-1-(c)-notunda-belirtilenler-haric)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=4102.10&gtip=--yunu-alinmamis
http://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=4102.10.10.00.00&gtip=----kuzulara-ait-olanlar
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.05&gtip=koyunlarin-veya-kuzularin-dabaklanmis-veya-%22crust%22-(ara-kurutmali)-derileri-(yunu-alinmis)-(parcalanmis-olsun-olmasin-fakat-daha-ileri-bir-sekilde-hazirlanmamis)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.05&gtip=koyunlarin-veya-kuzularin-dabaklanmis-veya-%22crust%22-(ara-kurutmali)-derileri-(yunu-alinmis)-(parcalanmis-olsun-olmasin-fakat-daha-ileri-bir-sekilde-hazirlanmamis)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.05&gtip=koyunlarin-veya-kuzularin-dabaklanmis-veya-%22crust%22-(ara-kurutmali)-derileri-(yunu-alinmis)-(parcalanmis-olsun-olmasin-fakat-daha-ileri-bir-sekilde-hazirlanmamis)
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.14&gtip=guderi-(kombine-deri-dahil)-rugan-ve-ruganla-kaplanmis-deri-ve-koseleler-metalize-deri-ve-koseleler
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.14&gtip=guderi-(kombine-deri-dahil)-rugan-ve-ruganla-kaplanmis-deri-ve-koseleler-metalize-deri-ve-koseleler
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=4114.10&gtip=--guderi-(kombine-deri-dahil)
http://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=4114.10.10.00.00&gtip=----koyun-ve-kuzulardan-elde-edilenler
http://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=4114.10.90.00.00&gtip=----diger-hayvanlardan-elde-edilenler
http://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=4114.20.00.00.11&gtip=----rugan-deri-ve-koseleler
http://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=4114.20.00.00.12&gtip=----ruganla-kaplanmis-deri-ve-koseleler
http://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=4114.20.00.00.13&gtip=----metalize-deri-ve-koseleler
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.15&gtip=esasi-deri-ve-kosele-veya-deri-veya-kosele-lifleri-olan-terkip-yoluyla-elde-edilen-levha-yaprak-ve-serit-halindeki-deri-ve-koseleler-(rulo-halinde-olsun-olmasin)-deri-ve-koselelerin-terkip-yoluyla-elde-edilen-deri-ve-koselelerinderi-ve-koseleden-esya-imaline-uygun-olmayan-kirpinti-ve-diger-dokuntuleri-deri-ve-kosele-talasi-tozu-ve-unu
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.15&gtip=esasi-deri-ve-kosele-veya-deri-veya-kosele-lifleri-olan-terkip-yoluyla-elde-edilen-levha-yaprak-ve-serit-halindeki-deri-ve-koseleler-(rulo-halinde-olsun-olmasin)-deri-ve-koselelerin-terkip-yoluyla-elde-edilen-deri-ve-koselelerinderi-ve-koseleden-esya-imaline-uygun-olmayan-kirpinti-ve-diger-dokuntuleri-deri-ve-kosele-talasi-tozu-ve-unu
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.15&gtip=esasi-deri-ve-kosele-veya-deri-veya-kosele-lifleri-olan-terkip-yoluyla-elde-edilen-levha-yaprak-ve-serit-halindeki-deri-ve-koseleler-(rulo-halinde-olsun-olmasin)-deri-ve-koselelerin-terkip-yoluyla-elde-edilen-deri-ve-koselelerinderi-ve-koseleden-esya-imaline-uygun-olmayan-kirpinti-ve-diger-dokuntuleri-deri-ve-kosele-talasi-tozu-ve-unu
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.15&gtip=esasi-deri-ve-kosele-veya-deri-veya-kosele-lifleri-olan-terkip-yoluyla-elde-edilen-levha-yaprak-ve-serit-halindeki-deri-ve-koseleler-(rulo-halinde-olsun-olmasin)-deri-ve-koselelerin-terkip-yoluyla-elde-edilen-deri-ve-koselelerinderi-ve-koseleden-esya-imaline-uygun-olmayan-kirpinti-ve-diger-dokuntuleri-deri-ve-kosele-talasi-tozu-ve-unu
http://www.gumruk.com.tr/41/?ID=41.15&gtip=esasi-deri-ve-kosele-veya-deri-veya-kosele-lifleri-olan-terkip-yoluyla-elde-edilen-levha-yaprak-ve-serit-halindeki-deri-ve-koseleler-(rulo-halinde-olsun-olmasin)-deri-ve-koselelerin-terkip-yoluyla-elde-edilen-deri-ve-koselelerinderi-ve-koseleden-esya-imaline-uygun-olmayan-kirpinti-ve-diger-dokuntuleri-deri-ve-kosele-talasi-tozu-ve-unu
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DERİCİLİK SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ 

 
DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ YÖNLERİ 

• Deri üretimi, konfeksiyon, saraciye, ayakkabı üretimi, makine ve deri kimyasallarını 
kapsayan alanlarda yüksek tecrübe birikimi, 

• Kürk süet üretiminde know-how sahibi ve dünya liderliği, 
• Zig üretiminde yüksek bilgi birikimi, 
• Altyapı yatırımlarının yeterli seviyede olması, 
• Dünyada geliştirilen en son teknolojinin kullanılmakta olması ve bu teknolojiye 

ulaşma yetisi, 
• Dünyanın tanınmış markalarına mal satma becerisi ve marka koleksiyonlarının büyük 

bölümünün Türkiye’de yapılıyor olması, 
• Kürk, süet ve videla üretimlerinde gelen talep farklılıklarına göre çok süratli olarak 

üretim hatlarında değişiklik yapabilme becerisi ve alt yapının buna uygun olarak 
kurulmuş olması. Genel olarak sektörel bazda yüksek fleksibilite gösterebilmesi, 

• Büyüyen bir yurtiçi pazarın varlığı, 
• Yetişmiş elemanların varlığı, 
• Tabakhanelerde uygulama laboratuarlarının kurulmuş olması, 
• Deri ve deri ürünleri sanayinde geleneksel üretim kültürü ve mevcut organize sanayi 

bölgeleri, 
• Ayakkabı sanayinde geleneksel üretim kültürü ve doğal kümelenme, 
• Ayakkabı sanayinde üretim ve ürün kalitesinde hızlı iyileşme,  
• Daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimine geçilmesi, 
• Pazarlama ve satışta coğrafi konum ve pazarlara yakınlık, 
• Gelişen iç Pazar, 
• Deri ve ürünlerinde uluslararası Pazar ve ticaret tecrübesi, 
• Ayakkabıda güçlenen Türk ayakkabı imajı, 
• Sanayiye yönelik eğitim kurumlarının varlığı,  
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DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN ZAYIF YÖNLERİ 

• Hammadde ve girdi tedarikinde deri ve ürünleri sanayinde azalan hayvan varlığı, 
• Ham deride dışa bağımlılık, 
• Kontrolsüz deri kesimi ile oluşan kalite sorunları, 
• Yüksek ÖTV uygulamaları, 
• Çeşit hammadde bulunamaması, 
• Ayakkabı sanayinde ise ham deride dışa bağımlılık ve kaliteli deriye erişimde sıkıntılar, 
• Üretimde deri ve ürünleri sanayinde yüksek enerji, arıtma, su ve işgücü maliyetleri, 
• Ayakkabı sanayinde ise atölye ağırlıklı küçük ölçekler ve yetersiz otomasyon, 
• Ürün geliştirme ve kalitede sınırlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sınırlı ürün 

geliştirme faaliyetleri, 
• Sınırlı markalaşma ile ayakkabı sanayinde sınırlı tasarım kapasitesi, 
• Pazarlama ve satışta deri ve ürünleri sanayinde büyük pazarlarda olamamak ve az sayıda 

pazara bağımlı kalmak, 
• Ayakkabı sanayinde yetersiz tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, 
• Finansman ve mali yapı açısından deri ve ürünleri sanayinde düşük karlılık, 
• Sınırlı finansal kaynaklar ve yüksek finansman maliyetleri ile ayakkabı sanayinde yetersiz 

sermaye birikimi, 
• Verimlilik ve insan kaynaklarında deri ve ürünleri sanayinde eğitim kurumları ile 

müfredat uyumsuzluğu,  
• Pratik eğitimin zayıf kalması ve sınırlı altyapı olanakları ile ayakkabı sanayinde tecrübeli 

ama eğitimsiz işgücü,  
• Piyasa ve sektör koşullarında az sayıda kurumsallaşmış firmanın bulunması ile kayıt dışı 

ve haksız rekabet, 
• Deri ayakkabı sanayinde ithal ürünler ile taklitçilik,  
• Sektörel firmalar arası işbirliğinin sağlanamamış olması, 
• Kurulu kapasitenin standart üretim yapmaya uygun olmaması, 
• Çok çeşitli hammaddeyle çalışılıyor olması, homojenite ve seleksiyonda ortaya çıkan 

zorluklarla mücadele etme zorunluluğu,  
• Emek yoğun sektör yapısı, 
• Genel sektörel finansman zorlukları, 
• Sektörün €/$ paritesine olan bağımlılığı. 
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FIRSATLAR 

• Hammadde girdi tedarikinde ayakkabı sanayinde iyileşen ve çeşitlenen yan sanayi,  
• Üretimde deri ve ürünleri sanayinde Batı Avrupa ülkelerinin üretimden çekilmesi ile 

ayakkabı sanayinde yüksek el becerisine sahip işçilik, 
• Ürün geliştirme ve kalitede deri ve ürünleri sanayinde Ar-Ge ve Ür-Ge açığı ve kapatılma 

ihtiyacı ile ayakkabı sanayinde üretimde kalite bilincinin artması ve tasarım bilincinde hızlı 
gelişme, 

• Pazarlama ve satışta deri ve ürünleri sanayinde halen büyük pazarlara hiç girilmemiş 
olması,  

• Artan yabancı alışveriş potansiyeli ve geleneksel pazarlara yakınlık ile ayakkabı sanayinde 
iç pazarın tüketim potansiyeli ve gelişen modern perakende pazarı,  

• Artan kaliteli ve sağlıklı ayakkabı tercihleri ile yakın ve komşu pazar potansiyeli, 
•  Verimlilik ve insan kaynaklarında artan eğitim yatırımlarının geri dönüşümünün alınacak 

olması,  
• Piyasa ve sektör koşullarında ise kamunun sanayinin önemini yeniden anlamış olması ile 

kamunun yeni destekleri. 
 
TEHDİTLER 

• Hammadde ve girdi tedarikinde deri ve ürünleri sanayinde yerli ham deri arz kaynağının           
azalması, 

• Dünyadan ham deri tedarikinin zorlaşması, 
• Ayakkabı sanayi için yerli yan sanayinin gelişimini sınırlayan ucuz-kalitesiz ithal girdiler,  
• Üretimde deri ve ürünleri sanayinde dünyada arz fazlası ve artan fiyat rekabeti ile ayakkabı 

sanayinde sanayileşmeye geçememek ve orta ölçekte kalmak, 
• Ürün geliştirme ve kalitede modada izleyici olmak ve yeterli marka çıkaramamak, 
• Pazarlama ve satışta deri ve ürünleri sanayinde ikame ürünlerin çıkması, 
• Büyük pazarlara girememek ve geleneksel pazarlardaki ekonomik ve siyasi sıkıntılar ile 

ayakkabı sanayinde haksız rekabet yaratan ülkeler,  
• Komşu ülkelerde sıkıntılar,  
• Modern perakende pazara yabancı markaların agresif girişi,  
• Finansman ve mali yapıda yetersiz teşvikler ve sermaye ve finansman sıkıntısı ile deri ve 

ürünleri sanayinde düşük karlılığın sürmesi, 
• Verimlilik ve insan kaynaklarında işçi-işveren ilişkilerinde yaşanan sıkıntıların sürmesi  
• Sektörün eğitim kurumlarına yönelik ilginin ve öğrenci sayısının azalması, 
• Sanayide nitelikli ve niteliksiz işgücü açığının artması, 
• Piyasa ve sektör koşullarında ise sınırlı kurumsallaşma,  
• Kayıt dışı üretim, haksız rekabet, yetersiz ithalat ve iç piyasa yönetimi ile ayakkabı 

sanayinde yetersiz ürün standartları, 
• Kaçak ithal ürünler,  
• Sektörün oyuncuları için ticaret-üretim açmazı ile sanayinin tamamı için değişen iklim 

koşulları.  
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DERİCİLİK SEKTÖRÜ KÜRESEL DIŞ TİCARET VERİLERİ 

1970’li yıllardan sonra işçilik ücretlerinin artması ve sektörün çevre kirliğine sebep olması 
gibi nedenlerle gelişmiş ülkelerin deri ürünleri sektöründen çekilmesi sonucu üretim 
Uzakdoğu’ya kayma eğilimi göstermiştir. Bu dönemde Uzakdoğu’da Çin, Vietnam, 
Endonezya gibi ülkeler önemli üretim merkezi haline gelmiştir. 1990 sonrası dönemde; AB'de 
topluluk düzeyinde uygulanan bölgesel kalkınma projeleri, Ar-Ge çalışmalarına destekler, 
istihdamın artırılmasına ve korunmasına yönelik yardımlar ile antidamping ve ticaret 
engellerine karşı düzenlemeler, etiketleme gibi dış ticareti düzenleyen ve AB’ye yapılan 
ihracatı zorlaştıran hükümler, gelişmiş ülkelerde sektörün üretim eğilimini bir miktar 
arttırmıştır. Bu sürede çevre kirliliğini önlemede yeni proseslerin devreye girmesi bu süreci 
tetikleyen başka bir faktör olmuştur.  

Ancak halen gelir düzeyi yüksek olan ülkeler deri ürünlerine olan taleplerini halen daha az 
gelişmiş ülkelerde fason olarak yaptırma eğilimindedirler. Her sektör gibi 2009 yılında 
yaşanan ekonomik krizden etkilenen deri ürünleri sektöründe talep azalması sonucu bir düşüş 
yaşanmış, ancak 2010 sonrası tekrar bir toparlanma gözlemlenmiştir.   
2010-2011 yıllarında dünya ticaretinde genel bir toparlanma gözlenmiş, 2012 yılında AB’de 
etkisini tekrar hissettiren krizle beraber hafif bir düşüşe geçmiştir. Ancak 2013 yılı ikinci 
yarısından sonra ekonomideki olumlu gelişmeler sektörlere yansıyarak 2013 yılında sektörel 
açıdan ticaret tekrar yükselişe geçmiştir. 2011 yılında sektörün ürün yelpazende yer alan deri 
ayakkabının dünya genelinde üretimi 4,5 milyar çift düzeyinde gerçekleşmiştir. 
2010-2011 yıllarında dünya ticaretinde genel bir toparlanma gözlenmiş, 2012 yılında AB’de 
etkisini tekrar hissettiren krizle beraber hafif bir düşüşe geçmiştir. Ancak 2013 yılı ikinci 
yarısından sonra ekonomideki olumlu gelişmeler sektörlere yansıyarak 2013 yılında sektörel 
açıdan ticaret tekrar yükselişe geçmiştir. 2011 yılında sektörün ürün yelpazende yer alan deri 
ayakkabının dünya genelinde üretimi 4,5 milyar çift düzeyinde gerçekleşmiştir. 
2012 yılında 146 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen dünya deri ürünleri ihracatı, 2013’de 5,5 
milyar dolar artarak 152 milyar dolar olmuştur. En büyük deri ürünleri ihracatçısı %21,4 
payla yine Çin olmuştur. Ülke bazlı ihracat sıralamasında Türkiye 21. sıradadır. Deri 
ürünlerinde en büyük ithalatçılar ise ABD, Çin ve AB’dir. 
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Dünya Ham ve İşlenmiş Deri İhracatı 
(GTİP:41) 
ÜLKE 2018 2019 DEĞİŞİM 

(2018-2019) 
PAY 
(2019) 

İtalya 4.417.193 3.819.764 -13,5% 19,4% 
ABD 2.210.850 1.700.310 -23,1% 8,7% 
Brezilya 1.442.967 1.149.592 -20,3% 5,9% 
Hong Kong 1.157.434 909.058 -21,5% 4,6% 
Almanya 1.063.599 812.247 -23,6% 4,1% 
Çin 636.252 705.398  10,9% 3,6% 
Tayland 676.666 666.471 -1,5% 3,4% 
İspanya 741.453 647.160 -12,7% 3,3% 
Fransa 731.177 578.329 -20,9% 2,9% 
Arjantin 720.205 564.385 -21,6% 2,9% 
Genel Toplam 24.115.794 19.641.269 -18,6% 100,0% 

 
Dünya Ham ve İşlenmiş Deri İthalatı  
(GTİP:41) 
ÜLKE 2018 2019 DEĞİŞİM 

 (2018-2019) 
PAY  
(2019) 
 

Çin 4.778.305 3.658.136 -23,4% 18,1% 
İtalya 3.261.964 2.413.613 -26,0% 12,0% 
Vietnam 1.693.515 1.533.066  -9,5% 7,6% 
Hong Kong. 
Çin 

1.359.159 967.016 -28,9% 4,8% 

Meksika 1.028.863 772.325 -24,9% 3,8% 
Fransa 730.261 691.532  -5,3% 3,4% 
Almanya 858.396 677.013 -21,1% 3,4% 
ABD 736.147 603.485 -18,0% 3,0% 
Tayland 677.118 571.529 -15,6% 2,8% 
Hindistan 588.893 561.886  -4,6% 2,8% 
Genel Toplam 25.000.475 20.187.868 -19,3% 100,0% 

 

 

 

 

 



DERİCİLİK SEKTÖR RAPORU 27 Temmuz 
2020 

 

 10 

 

DERİCİLİK SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE 

Deri ve deri mamulleri sektörü ihracatı 2019 yılında %2,6 oranında artarak 1,63 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörün en önemli ihraç kalemini %56,9’luk pay ile ayakkabılar 
oluşturmaktadır. Deri eşya, ham ve işlenmiş deri ürünleri ile postlar ve kürklerin 
ihracatımızdaki payları sırasıyla % 20,7, %12,5 ve %9,8’dir. 
2019 yılı deri ve deri mamulleri ihracatımızda en büyük pay %9,3 ile Rusya’nındır. Rusya’yı 
sırasıyla Almanya (%7,5), İtalya (%7,3), Irak (%5,0) ve İspanya (%4,4) izlemektedir. 
Deri ve deri mamulleri sektöründe 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla %19,2’lik azalışla 
951,6 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleştirilmiştir. İthalatın en önemli kısmını ayakkabı 
sektörü oluşturmakta olup, bu ürün grubu toplam ithalatın %51,8’ine karşılık gelmektedir.  
Dünya ham ve işlenmiş deri ithalatı 2019 yılında 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Dünya ham ve işlenmiş deri ithalatında ilk sıralarda Çin, İtalya ve Vietnam bulunmaktadır. Bu 
ülkelerin dünya ham ve işlenmiş deri ihracatından aldıkları paylar sırasıyla %18,1, %12 ve 
%7,6’dır. Türkiye 2019 yılındaki 213 milyon dolarlık ithalatıyla, dünyanın en büyük 22’inci 
ham ve işlenmiş deri ithalatçısı konumundadır. 
 2020 yılı Ocak ayında Türkiye’den en çok deri ve deri ürünleri ihracatı yapılan ilk 10 ülke 
arasında, İspanya’ya %50,8, Irak’a %3,2, Fransa’ya %5,2, İngiltere’ye %43,6, ABD’ye 
%43,5, Romanya’ya %13,9 ve Suudi Arabistan’a %3,4 oranında ihracat artışı kaydedilmiştir 

 
2018-2019 İHRACAT VERİLERİ 

ÜRÜN 2018 2019 DEĞİŞİM 
(2018-2019) 

  PAY 
(2019) 

41-Ham Madde ve 
İşlenmiş Deri 

210.200.243 205.304.477 -2,3% 12,5% 

42- Deri Eşya 322.938.095 338.037.266  4,7% 20,7% 
43- Postlar, 
Kürkler 

173.949.138 161.135.279 -7,4% 9,8% 

64- Ayakkabı 887.675.397 932.435.584  5,0% 57,0% 
Genel Toplam 1.594.762.873 1.636.912.606  2,6% 100,0% 

 

2018-2019 İTHALAT VERİLERİ 

ÜRÜN 2018 2019 DEĞİŞİM 
(2018-2019) 

PAY 
(2019) 

41-Ham Madde ve 
İşlenmiş Deri 

265.465.630 213.392.274 -19,6%  22,4% 

42-Deri Eşya 254.761.843 199.698.797 -18,7% 21,0% 
43- Postlar, 
Kürkler 

43.787.579 45.375.102  3,6% 4,8% 

64-Ayakkabı 622.793.124 493.180.183 -20,8% 51,8% 
Genel Toplam 1.177.808.176 951.646.356 -19,2% 100,0% 
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DERİCİLİK SEKTÖRÜ VE UŞAK 
Deri sanayinin tespit edilen ilk merkezi Uşak’tır. 
Tarihi M.Ö. 4000'li yıllara dayanan ve ilkler şehri olarak bilinen Uşak, deri sektöründe de 
700-800 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlimiz 1960’lardan sonra fabrikalaşma sürecine girmiştir. 
Asırların verdiği bilgi birikimi ile harmanlanan kalifiye işgücü bugün Uşak ilinin istihdamına 
önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. 
Türk ve dünya deri sektöründe yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Uşak'ta ustalar halen 
ilk günkü heyecan ve kalite ile deri üretimini devam ettirmektedir. Kentte üretilen deri ürünler 
doğallıkları ile dünya pazarlarında kendine yer buluyor.    
Dericilik sektörü üzerine organize sanayi bölgesinin olduğu, doğal kümelenmenin oluştuğu 
Uşak’ta yıllık yaklaşık 70 bin ton deri işlenmektedir. 
Kuzu, koyun, keçi ve süt danasından üretilen giysilik, ayakkabılık ve çantalık olarak işlenmiş 
yüksek kaliteli deriler sektörün hizmetine sunulmaktadır. 
Uşak Üniversitesi’nin deri, tekstil ve seramik alanında İhtisas Üniversitesi olarak seçilmesi ile 
sektörün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır. 
Yakın tarihte 2 büyük tabakhane eskiten Uşak, üretilen son teknoloji ürünü, yeni sistem 
makinelerle birlikte kendini yenilemeye devam ediyor. Fabrikalara giren bu makinelerle 
birlikte üretim kapasitesi ve kalite artıyor. Üreticiler artık deri ile alakalı yeni buluşlar 
peşinde. Dünyada tek olarak Uşak'ta üretilen şeffaf deri Fransa ve Hong Kong fuarlarında 
katma değeri yüksek ödüller aldı.  
 
2020 YILI (OCAK-HAZİRAN ) VERİLERİ 
 
TOPLAM İHRACAT  $ 8.4 Milyon USD (TİM) 

TOPLAM İTHALAT  $ 3.6 Milyon USD (TUIK) 

TOPLAM DERİ İŞLETME SAYISI 125 

TOPLAM DERİ İŞLEME(TON/YIL) 300.000 Adet Küçükbaş 
 

YILLIK DERİ İŞLEME 
KAPASİTESİ 

65.332.000 (KG) 

 


