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ÖNSÖZ 

1970 yılından bugüne ülkemiz ekonomisine artan oranda değer katan bir 

sektör olan deri sektörü, özellikle son 15-20 yılda, hızla gelişmiştir. Bu 

sektörde, hem yurt içi ham deri kaynakları kullanılırken hem de önemli ölçüde 

ithal deri kullanılmakta ve bu sayede çok yüksek miktarda ve değerde deri 

ürünleri ihracatı gerçekleştirilmektedir. 

Hayvandan elde edilen deriler ve kürkler, bu hammaddelerden ve suni 

deriden üretilen çanta, cüzdan, kemer, valiz, koşum takımları, giyim ürünleri 

ve ayakkabı gibi ürünler bu sektör kapsamında üretilmektedir. Sektör, emek 

yoğun yapısını halen korumakta olup, kalifiye işgücü gerektirmektedir. 

Deri sektörü tabaklama ve deri işleme, saraciye ürünleri, deri giyim 

eşyası, kürkten eşya ve ayakkabı üretimi olmak üzere geniş alt sektör grubuna 

sahiptir. Özellikle deri işleme sırasında kullanılan kimyasallar nedeniyle de 

kimya sektörüyle de yakın ilişki içindedir. Saraciye sektörü, doğal ve yapay 

deri, çeşitli tekstil ürünleri, ağaç, plastik ve metal gibi değişik malzemeleri 

kullanarak, ayakkabı, giysi dışındaki kullanım ve süs eşyalarını (çanta, cüzdan, 

kemer vb. gibi) üreten bir sanayi dalıdır. Bunun yanı sıra her çeşit hayvan için 

eyer ve koşum takımları ile deri ve köseleden üretilip makina ve mekanik 

cihazlarda ya da teknik işlerde kullanılan ürünler de bu kapsamda yer 

almaktadır. 

Saraciye ürünleri üzerine modanın etkisi çok fazladır. Kullanılan deri 

çeşidi, ürünün tasarımında kullanılan aksesuarlar, model özellikleri bu alandaki 

moda trendlerinden etkilenmektedir. Moda dışında, tüketici beklenti ve 

ihtiyaçlarının da gün geçtikçe artması nedeniye, farklı ve yenilikçi saraciye 

ürünleri üretilmeye başlamıştır. 

Tüketicilerin çevre konusunda daha duyarlı olmaları, tüm Dünya’da 

sürdürülebilirlik kavramının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu ise, 

üretiminde çok fazla kimyasalın kullanıldığı deri sektöründe de çevreye daha 

az zarar veren/zarar vermeyen, fonksiyonel ve uzun kullanım ömrüne sahip deri 

ürünleri tasarımı ve üretiminin yaygınlaştırılması yolunda adım atılmasına 

neden olmuştur.  

Literatürde, saraciye sektörünün Türkiye’deki vaziyeti, saraciye 

ürünlerinin üretiminde kullanılan deriler, model özellikleri, süsleme detayları 

ve bu sektörün hammaddesi olan deri ile ilgili sürdürülebilirlik konusunu tüm 

yönleri ile ele alındığı bir kaynağa rastlanmamıştır. Bu eksikliği gidermek için 
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hazırlanan bu kitabın deri sektörü ile ilgili okullarda ve bölümlerde eğitim 

gören gençlere ve bahsi geçen sektörlerde hizmet vermekte olan çalışanlara 

rehberlik edebileceği düşünülmektedir.1

 
Fotoğraflar konusundaki desteğinden dolayı Gündoğdu Deri’ye teşekkür ederiz. 

 



1 | DERİ SARACİYE ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

BÖLÜM 1. 

DERİ VE DERİCİLİK 

 

Alanı, elde edildiği hayvana bağlı olarak değişen büyüklükte olan bir 

tabaka malzemesi olma özelliğindeki materyale deri denilmektedir (Tozun, 

Çınar, 2020).  

Deri sanayinin tarihi, Avcı-Toplayıcı toplumlara kadar uzanma olduğu, M.Ö. 

20.000’li yıllarına ait mağara resimlerinde görülmektedir. Belgelere göre ise, 

bu sanayinin, M.Ö. 3000 yılından önce hem Mısır hem de Mezopotamya’da 

başladığı anlaşılmaktadır. Anadolu’da yapılan kazılarda bu bölge çok eski 

çağlardan beri deri üretimi ile ilgili bir merkez olarak bilinmektedir. 

Buluntularda Hititler’in M.Ö.1000-1200 yılları arasında sepi maddesi olarak 

alüminyum ve bitkileri kullandıkları görülmektedir. Elde edilen derilerin giysi, 

torba, kuşak, kemer vb. gibi pek çok üründe de kullanıldığı arkeolojik kazılarda 

çıkarılan buluntulardan anlaşılmaktadır. Deri işlemeciliği batı ülkelerine de 

Anadolu’dan aktarılmıştır (Günay, 2004).   

Deri üretiminin tarihi incelendiğinde, Türklerin önemli bir yere sahip 

olduğu görülmektedir. Orta Asya’da yaşadıkları dönemde ham deri işleme ve 

deri eşya üretme sanatını geliştirdikleri görülmektedir (Odabaşı & Özdemir, 

2018).  

Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet’in, İstanbul’u fethinden sonra 

saraç esnafı Fatih Camii’nin yakınında bugün Saraçhane olarak adlandırılan 

bölgeye yerleştirilmişti. Askerlerin kullandığı ekipmanlar ile Osmanlı 

Sarayı’nda kullanılan pek çok ürün bu bölgedeki esnaflar tarafından 

üretilmiştir.  II. Mahmut tahttayken İstanbul Beykoz’a bir deri tabakhanesi 

kurulmuş ve sanayileşmeye başlanmıştır (Tekin, 1992). 

Cumhuriyet döneminden itibaren deri alanında çalışanlar babadan oğula 

bu mesleği geçirerek sürdürmüşlerdir. 1975’den itibaren saraciye üreticileri iç 

piyasa dışında Almanya’ya da üretim yapmaya başlamıştır. Bu şekilde başlayan 

ihracat, 1980 yılından itibaren daha da yaygınlaşmış ve bir iş modeli haline 

gelerek sektörün ilerlemesine katkıda bulunmuştur. 1991 yılında dağılan 

Sovyetler Birliği bu alandaki taleplerin artmasına neden olurken, 2001 yılından 

itibaren Uzak Doğu ülkelerinin üretici olarak Türkiye’ye alternatif olması 

rekabetin zorlaşmasına sebep olmuştur (Özkaya, 2013). 
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Deri yapımı uzun ve emek yoğun bir süreçtir, bu nedenle deri 

malzemeden üretilen giysiler tekstil kumaşlara göre daha pahalıdır (Örk ve ark, 

2016). 

Deri sanayi, deri ayakkabı, deri çanta, deri giysi gibi geniş bir ürün 

yelpazesine sahip, çok eski bir imalat sektörüdür.  

Günümüzde çoğu deri, et endüstrisinin bir yan ürünüdür ve 

bulunabilirlikleri, boyutları ve derinin kalitesi nedeniyle genellikle dana derisi 

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, deri, domuz, koyun, geyik, at ve kanguru 

gibi çok çeşitli hayvanlardan da alınmaktadır. Daha egzotik deriler ise, 

devekuşu, timsah, yılan, kurbağa ve çeşitli balıklardan elde edilmektedir. 

Deriler, elde edildikleri hayvanın cinsine göre, farklı niteliklere, farklı 

kullanım alanlarına ve farklı görünüme sahip olmaktadır. Belirli bir hayvandan 

üretilen derinin kalitesi, beslenme, iklim koşulları, maruz kaldığı hastalıklar 

gibi, hayvanın yaşadığı koşullarla ilgili bir dizi faktörden etkilenir. Derinin 

kalitesini etkileyen diğer faktörler, işlenmesi sırasında kullanılan kimyasallar, 

boyalar, lekeler, nakliye ve taşıma yöntemleri gibi unsurlardır. 

Derinin İşlenme Süreci   

Derinin bir sonraki üretim işlemine hammadde olarak hazırlanması için 

işlenmesine “tabaklama” adı verilmektedir. Bu işleme tabi tutulacak deriler ilk 

önce mekanik olarak etlerinden ayrılıp, sonrasında bir çok kimyasal işlemlerle 

epidermis tabakası temizlenmektedir. Devamında derinin çürümemesi ve 

kullanım yerine göre esneklik görüntüsünün daha albenili olmasını sağlamak 

için yağlama ve benzeri finisaj işlemleri yapılmaktadır. 

Dericiliğin amacı, hem ekonomik hem de yapısal olarak değerli 

malzemeyi günlük hayatın çeşitli alanlarında kullanılabilir hale getirmektir. 

Sahip olduğu lifli yapı yumuşak, sağlam, kuvvetli bir malzeme olmasını 

sağlamaktadır. Deri üretiminde bu yapıyı bozmadan ama bozulmaya çok yatkın 

bu malzemeyi ürüne dönüşeceği bir sonraki işleme hazır hale getirmek en 

önemli amaçtır (Elmalı ve Karakaş, 2017) . 

Derinin işlenme süreci 5 ana başlık altında toplanabilmektedir;  

-Derilerin kabul edilmesi ve depolanması  

-Derilerin kireçlemesi 

-Derilerin kirecini giderme ve tabaklama (sepilemesi)  

-Derilerin ikinci kere tabaklanması (sepilenmesi) 

-Nihai işlemler (finisaj) 
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Bu işlemlerden geçen deriler, kullanım alanına göre ayrılmaktadır. 

Deri ve deri ürünleri sanayi, alt sektör olarak, birçok disiplinden 

oluşmaktadır (Kayıkçıoğlu ve Okur). Bu sektörün kapsamı içine giren başlıca 

4 alt sektör (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2012; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, 2015; Elmalı ve Karakaş, 2017) aşağıdaki gibidir. 

• Deri İşleme Sanayi 

• Deri Eşya (Saraciye) Sanayi 

• Postlar ve Kürkler  

• Ayakkabı Sanayi 

Bu çalışma kapsamında, saraciye sektörü ve bu sektörde en çok 

kullanılan saraciye ürünleri incelenmiştir. 

 

1.1. Derinin Tabaklanması 

Derinin, fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutularak kullanıma hazır 

hale getirilme işlemine tabaklama ya da sepileme denilmektedir. Tabaklama 

işlemi, derinin esnekliğini artırdığı gibi, dayanıklılığını da artırmaktadır.  

Tabaklama genellikle iki farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Bunlar: 

• Krom tabaklama ve 

• Bitkisel tabaklamadır. 

Krom tabaklamada derinin işlenmesi krom veya krom tuzları 

kullanılarak yapılmaktadır. Krom tuzları, derileri hem suya dayanıklı hem de 

daha kolay işlenebilir hale getirmektedir. İşlem sonucunda tuzlar mamul 

deriden arındırılmaktadır. Zararlı bir yöntemdir. Bitkisel tabaklama ise 

bitkilerle, özellikle ağaç odunları kullanılarak yapılan tabaklamadır. İşlem 

sonrasında esnek, kahverengi bir deri ortaya çıkmaktadır. Bu deri, kitap 

ciltlerinde ve zırhlarda sıklıkla kullanılmaktadır. 

Günümüzde deri tabaklama ve boyama firmaları Isparta, Balıkesir-

Gönen, Bursa, İstanbul-Tuzla, Tekirdağ-Çorlu, İzmir-Menemen, Bolu-Gerede, 

Hatay, Uşak, Manisa-Kula’da yoğunlaşmıştır (Deri ve Deri Mamulleri Sektör 

Raporu, 2022). Deriden bir ürün üretme konusunda faaliyet gösteren firmalar; 

İzmir-Menemen, İstanbul-Tuzla, Uşak, Tekirdağ-Çorlu, Balıkesir-Gönen, 

Bursa, Denizli, Bolu-Gerede, Manisa-Kula-Salihli, Hatay, Niğde-Bor, Isparta-

Yalvaç Aydın-Karacasu, bölgelerinde toplanmıştır (Atay, 2022). Sektörde 

genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler faaliyet göstermektedir. 
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Hayvanlardan elde edilen deriler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: 

- Büyükbaş hayvan derileri 

Bunlar; öküz, manda, inek, boğa, malak, düve ve danadan elde edilmiş 

olan derilerdir. 

- Küçükbaş hayvan derileri 

Kuzu, oğlak, koyun, keçiden elde edilen deriler bu gruba girmektedir. 

- Av ve kürk derileri 

Bunlar, tavşan, sincap, yaban kedisi, kunduz, kurt, sansar, tilki, kokarca, 

merinos, tay, timsah, yılan vb. gibi derilerdir. 

- Diğer hayvan derileri 

At, deve, yaban domuzu, eşek, vb. derilerdir. 

Bunlar dışında farklı hayvanların derilerinin deri sektöründe 

kullanılmasına yönelik çeşitli araştırmalar sürmektedir. 

Balon balığı derisi: Denizdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av 

malzemelerine zarar veren balon balıkların derisini bitkisel yöntemler 

kullanarak tabaklayan iki girişimci, zehirli balon balığının derisinin çanta, 

kemer, ayakkabı sektöründe kullanılmasını sağlayacak bir proje 

yürütmektedirler (https://www.dha.com.tr). 

Vatoz ve somon balığı derisi: Günümüzde vatoz balığı, fok balığı, yılan 

balığı, yayın balığı, levrek, somon balığı, köpek balığı gibi balıkların derisinden 

de çeşitli ürünler üretilmektedir. 

 

 

            Şekil 1: Somon balığından elde edilen deri 

Bunlar dışında, antilop, kuş, fil, kurbağa, zürafa, su aygırı, kanguru ve 

kertenkele derisinden de çeşitli ürünler üretilmektedir. 

 



5 | DERİ SARACİYE ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

Devekuşu derisi: Devekuşlarından elde edilen deriler de genel olarak, 

çanta, ayakkabı, ceket ve palto üretimi için kullanılmaktadır. Son zamanlarda 

ise akıllı cep telefonu kılıflarının üretimi için de devekuşu derisi 

kullanılmaktadır.  

 
        Şekil 2: Devekuşu derisi 

Vegan Deri: 

Hayvanlar üzerinden alınan deri üzerindeki yabancı maddelerin 

uzaklaştırılması için çok fazla kimyasal kullanılmaktadır. İşlem 

tamamlandıktan sonra bu kimyasallar çevreye ve çalışanlara zarar vermektedir. 

Özellikle kanserojen olan bu zehirli maddeler, çalışanlara çok zarar 

vermektedir. Firmalar bu etkileri azaltmak için bitkisel tabaklama yöntemleri 

kullansalar da, bu işlemin pahalıdır ve bu yöntemin de çevreye zararı 

bulunmaktadır.  

Tüm dünyada hayvanların korunmasına ilişkin düzenlemeler arttıkça 

moda endüstrisinde etik modaya olan talep de artmıştır ve sektördeki çoğu 

firma gerçek deri ve kürk kullanımını bırakacağı açıklamaktadır. Deri yerine, 

bitkisel esaslı, deri benzeri kumaşlar üretilmeye başlanmıştır. 

Vegan deri, mantar, ananas yaprağı, Hindistan cevizi, kaktüs, mango, 

zeytin, şarap, kombucha çayı ve elma derisi vb. doğal bileşenlerin işlenerek 

oluşturduğu dokusuz yüzey kumaştır (Berber ve Keskin). Bunlardan mantar 

lifinden elde edilen vegan deri, Mycoworks markası ile, ananas yaprağının 

lifinden elde edilen Pinatex markası ile ticarileşmiştir.  
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Şekil 3: Mantar lifinden elde edilen deri örnekleri (https://www.popsci.com) 

 

     Şekil 4: Ananas lifinden elde edilen deri örnekleri 
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BÖLÜM 2. 

SARACİYE 

Türk Dil Kurumu’na göre, “saraciye” kelimesinin iki anlamı 

bulunmaktadır (Türk Dil Kurumu) 

1. Deri, muşamba vb.nden yapılan bavul, çanta cüzdan, kemer vb. ürün 

2. Deri, muşamba vb.nden bavul, çanta cüzdan, kemer vb. ürün yapma 

işi 

Saraciye sektörü, doğal ve suni deri, çeşitli tekstil ürünleri, plastik, metal 

gibi farklı malzemeleri kullanmak suretiyle, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer vs. 

gibi kullanım ve süs eşyası üreten bir sanayi dalı olarak tanımlanabilir. Bunların 

yanı sıra, her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları ya da 

teknik işlerde kullanılan eşyalar da bu grupta yer almaktadır (Özman, 2000). 

 

2.1. Saraciye Sektörünün Türkiye’deki Durumu 

Deri ve deri mamulleri sektöründe 2021 yılındaki ihracat rakamları 

incelendiğinde, bu rakamlar bir önceki yıla göre %38,6 artmış ve toplam 1,9 

milyar dolar civarında olmuştur (Tablo 1). Sektördeki önemli ihracat 

ürünlerinden en önemlisi ayakkabıdır (Deri ve Deri Mamulleri Sektör Raporu, 

2022).  

 

Tablo 1: Deri ve Deri Mamulleri Sanayi İhracatı (Deri ve Deri Mamulleri Sektör 

Raporu, 2022) 

 

Türkiye’de üretilen deri ürünlerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki toplam 

ihracat içerisindeki payları, (Şekil 5) “Ürün Grubu Payları” grafiğinden 

görülmektedir. Saraciye grubundaki ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı 

2021 yılında bir önceki yıla göre  %4,5 oranında artarak %14 olmuştur (İTKİB, 

2022).  
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Şekil 5: Deri Ürün Gruplarının Toplam İhracattaki Payları (İTKİB, 2022) 

 

2021 Ocak-Aralık döneminde saraciye ürünlerinde yapılan ihracat 

miktarı 2020 yılının aynı dönemine göre %35,8 artmıştır (Tablo 2). Sadece 

Aralık 2021’deki değişim % 46’ı olup 2021 yılında Ocak-Aralık döneminde 

toplam ihracat rakamı 242,3 milyon dolar olmuştur (İTKİB, 2022).  

 

Tablo 2: Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Ürünleri İhracat Rakamları (İTKİB, 

2022) 

 
Türkiye’den deri ve köseleden seyahat eşyası ve saraciye ürünlerinin en 

fazla ihraç edildiği ülkeler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 

Hollanda, İngiltere, İtalya ve İspanya’dır (Tablo 3). İstanbul'un Eminönü 

semtindeki Mercan, Gedikpaşa ve Laleli çevresi saraciye üretimin en fazla 

yapıldığı merkezdir. Bu alandaki üreticiler toptan satış da yapmaktadır.  Bu 

bölgede pek çok fabrika satış mağazası ve küçük mağaza yer almaktadır. Bu 
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bölgedeki firmalar iç piyasanın ihtiyacını rahatlıkla karşılayabildikleri gibi 

yurtdışı taleplerin de büyük oranını karşılamaktadır (İTKİB, 2022). 

 

Tablo 3: Saraciye Ürünlerinin Alt Kategorisi Bazında İhracat Rakamları (İTKİB, 

2022) 

 
Saraciye ürünlerinin bir alt kategorisi olan çanta, valiz vb. eşyalarda 

(4202 GTIP) 2021 Ocak-Aralık döneminde 196,5 milyon dolar ihracat 

gerçekleşmiştir. Bu rakam aynı dönemdeki toplam saraciye ihracatının yaklaşık 

%81’lik kısmına denk gelmektedir 2020 ve 2021 yıllarının Ocak-Aralık 

dönemlerine ait çanta, valiz vb. gibi eşyaların ihraç edildiği ilk 10 ülkeye ait 

değerler, Şekil 6’da yer almaktadır (İTKİB, 2022).   

 

 
Şekil 6: 2020 ve 2021 Ocak-Aralık Dönemi Çanta Valiz vb Eşya İhracatında İlk 10 

Ülke (İTKİB, 2022) 

 

Tablo 3’de yer alan diğer bir alt kategori ise, eldiven, kemer ve diğer 

aksesuarlardır. Toplam saraciye ihracatının yaklaşık %11’lik kısmına denk 

gelen bu ürünlerde ihracat yapılan ilk 10 ülkenin durumu Şekil 7’de 

görülmektedir (İTKİB, 2022).    

 



DERİ SARACİYE ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ | 10 

 

 
Şekil 7: 2020 ve 2021 Ocak-Aralık Dönemi Eldiven, Kemer ve Diğer Aksesuar 

İhracatında İlk 10 Ülke (İTKİB, 2022) 

Tablo 3’de görünen son kategori bu iki alt kategoriye dahil olmayan 

ürünlere aittir. Bunların toplam saraciye ihracatı içerisindeki payı, yaklaşık 

%8’dir ve bu ürünlerin ihraç edildiği ilk 10 ülkenin durumu Şekil 8’de 

görülmektedir (İTKİB, 2022).    

 

 
Şekil 8: 2020 ve 2021 Ocak-Aralık Dönemi Diğer Saraciye Ürünleri İhracatında İlk 

10 Ülke (İTKİB, 2022) 

 

2.2. Saraciye Sektörünün Dünya’daki Durumu 

Dünyadaki deri ticaretindeki dengelerin değişmesinin ilk sebebi Doğu 

Bloğu ve Sovyetler Birliği’nin bozulmasıdır. Önceleri deri üretiminde Avrupa 

önemli bir merkezken bu olaylar neticesinde üretim, Asya ülkelerine kaymıştır. 

Asya’da ve kısmen Amerika kıtasında üretilen ve emeğin oldukça yoğun 

olduğu bu sektörde bu değişimin esas sebebi şunlardır:  

- Üretim ve işçilik ücretlerinin artması,  

- Gelişmiş ülkelerin daha ucuza mamul deri ithalatı yapabilmesi,  

- Sürdürülebilirlik önlemleri sebebiyle maliyetlerin artmasıdır.  



11 | DERİ SARACİYE ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

Ticaretin dengesini etkileyen ikinci unsur, doğudaki ülkelerin nüfus 

artışının dünya genelinden daha fazla olması ve deri ürünlerinin 

kullanılmasındaki dengelerin değişmesidir. Diğer bir unsur da, dünyadaki ham 

ve işlenmiş derinin en fazla üretildiği ülkenin Çin Halk Cumhuriyet olmasıdır. 

Bu değişim, Çin’deki deri üretiminin, yabancı sermaye tarafından sürekli 

finanse edilmesi ile gerçekleşmiştir. Böylece Çin’de deri üretim kalitesi de hızlı 

bir şekilde artmıştır.   

Çin’ den sonra bu sektörde yer bulan diğer ülkeler, Meksika, Brezilya, 

Hindistan, Pakistan, Arjantin’dir. Bu tip ülkelerde derinin bol olması ve iş 

gücünün ucuz olması, kendi iç pazarlarının büyük olması ve eskiden beri var 

olan üretimlerinin olması onlara avantaj sağlamıştır. Bunların dışında yine iş 

gücünün ucuzluğu ve teşviklerle desteklenen bu sektör, Tayvan, Güney Kore, 

Tayland vb. ülkelerde de büyük gelişme kaydedilmesini sağlamıştır. Bu 

ülkelerde kurulan ilk üretimler, sektörün gelişmekte olan ülkelere yöneldiği 

zaman kurulmuş ve Asya’nın bu sektörde en büyük üretim merkezi olmasını 

sağlamıştır.   

Önümüzdeki süreçte Almanya’nın üretimdeki payının azalacağı ve ithal 

etmeyi sürdüreceği öngörülmektedir.  İngiltere’de ise bu alandaki üretimlerin, 

özellikle nihai tüketiciye yönelik olanların, Almanya’daki gibi azalması ve iç 

talebin ithal edilen ürünlerle karşılanacağı varsayılmaktadır. Bu iki pazar için 

yakınlığı ve model çeşitliliği anlamında Türkiye önemli tedarikçilerden biri 

konumuna gelme fırsatını değerlendirmelidir.   

Dünyadaki deri ve köseleden üretilen seyahat eşyası ve saraciye 

ihracatının yakın zamanda artış göstermesi sonucunda 2021 yılı rakamlarına 

bakıldığında, 2020 yılına kıyasla %21,6 artarak 73 milyar dolar olarak 

gerçekleştiği gözlenmektedir. Bu alanda dünya ihracatına bakıldığında en 

önemli ülkeler İtalya, Çin ve Fransa’dır. Bu üç ülkenin ihracatı, dünyadaki 

toplam ihracat miktarının %62,7’sinine denk gelmektedir (Deri ve Deri 

Mamulleri Sektör Raporu, 2022).  
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Tablo 4: Dünya Deri ve Köseleden Üretilen Seyahat Eşyası ve Saraciye İhracatı (Bin 

ABD $) (Deri ve Deri Mamulleri Sektör Raporu, 2022) 

 
Dünya deri ve köseleden üretilen seyahat eşyası ve saraciye eşyaları 

ithalatı, 2021 yılında 2020 yılına göre %20,4 artarak 68,3 milyar dolar 

seviyesine yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ithalatta %16,9’luk kısma 

sahip olan ülkedir. Onu sırasıyla %8,6 ile Çin, %7,1 ile Japonya ve %6,3 ile 

Fransa takip etmektedir (Deri ve Deri Mamulleri Sektör Raporu, 2022) 

 

Tablo 5: Dünya Kösele vb.’den Seyahat Eşyası ve Saraciye İthalatı (Bin ABD $) 

(Deri ve Deri Mamulleri Sektör Raporu, 2022) 
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2.3. Saraciye üretiminde kullanılacak hammadde ve yardımcı 

malzemeler 

2.3.1. Deri  

Saraciye üretiminde deri, iki amaçla kullanılmaktadır. 

1. Dış malzeme olarak kullanılan deri çeşitleri 

2. Astar olarak kullanılan deri çeşitleri 

Saraciye ürünlerinde dış malzeme olarak kullanılan deri çeşitleri: 

Vaketa: Büyükbaş hayvan derilerinden sepilendikten sonra yağlanmak 

ve sırça tarafının perdahlanması suretiyle elde edilir. Vaketa bot, hayvan 

koşumları ve saraciyede kullanılan bir deri çeşididir. Sığır derisinden, özellikle 

de inek derisinden imal edilmektedir  (https://nedir.ileilgili.org/vaketa). 

 

Domuz derisi: Çok sağlam olup, kendinden desenlidir. 

 

 

      Şekil 9: Domuz derisi 

Vidala: Büyükbaş grubundaki hayvanların derilerinin krom tuzları ile 

sepilenmesinden elde edilir. Bu deriler yumuşaktır ve çeşitli renkleri vardır. 

 

 
        Şekil 10: Vidala deri 

 

https://nedir.ileilgili.org/vaketa
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Nubuk: Genç sığır derilerinden krom sepilemesi yapılarak elde edilen 

ince ve yumuşak tutumlu derilerdir (Gökçesu, 2002). Bu deri çeşidinin kadifeye 

benzer bir yapısı vardır. 

 

 

Şekil 11: Nubuk 

Rugan: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan derilerinden elde edilmektedir. 

Derinin bir yüzeyi cilalı olduğundan rugan deriler, parlak bir yüzeye sahiptir. 

Rugan deri su geçirmez özelliktedir. 

 

 

      Şekil 12: Rugan deri 

 

Süet: Derinin alt kısmının tüylendirilmesi sonucu ortaya çıkan bir tür 

deri çeşididir (Ertuğrul, 2000). Genç dana, sığır ve malak derileriyle keçi, 

oğlak, koyun ve kuzu derilerinin kromlu tuzlarla sepilenmesinden elde 

edilmekte olup, ayakkabı, çanta, cüzdan, aksesuar ve takı yapımında sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 13: Süet 
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Glase: Yumuşak ve ince bir deri türüdür. Kuzu ve oğlak derisinden elde 

edilmektedir. Yüzlük deri olarak da bilinen glase, krom tuzları ile 

sepilenmektedir.  

 

Suni Deriler (Yapay Deriler): Suni deri, gerçek deri gibi görünmesi için 

bir kumaş veya derinin, sentetik malzemeyle kaplanması sonucu elde 

edilmektedir (https://sewguide.com/faux-leather/). Dış görünüş açısından doğal 

deriye benzeyen, suya dayanıklı bir deri türüdür (Aker ve Bostancıoğlu, 1970). 

Benzetilmek istenen deri çeşidine göre farklılaştırılmaktadır. 

 

 

     Şekil 14: Suni deri 

 

Kösele: Büyükbaş hayvanların derilerinin sepilenmesinden elde edilen 

sert tutumlu ve doğal renkteki derilerdir (Megep, saraciye model geliştirme, 

2008).  

 

 
 Şekil 15: Kösele 

 

Kösele deri, kalın bir deri olduğu için, işlenebilmesi için öncelikle elde 

veya makinede tıraşlama işlemi ile inceltilmesi gerekmektedir. Kalın yapıya 

sahiplerdir ve dikilerek üzerinde işlem yapılabilmesi için deriler inceltme 

işleminden geçirilmektedir Elle yapılan işlemler için elde tıraşlama aleti 

kullanılırken, makine ile de tıraşlama yapılabilmektedir. 

https://sewguide.com/faux-leather/
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Davul Derisi: Dana, domuz ve eşek derileri, kılları ve yağları 

temizlendikten sonra sünger taşı ve tebeşir tozu ile ovulup, gerilerek havada 

kurutulmaktadır. Sert ve şeffaf bir duruma gelen deriler dekoratif süslemelerde 

ve müzik aletlerinde kullanılmakta olup (Kalafat, 2012), bu deriler, parşömen 

derisi olarak da adlandırılmaktadır. Kesim işlemi kuru veya yaş olmak üzere 2 

şekilde yapılabilir. Kesimden sonra deriye form verme işlemi yaş olarak 

uygulanır. Bu işlemde önce deri soğuk suda derinin kalınlığına bağlı olarak 15-

20 dakika bekletilir. Sudan çıkarılan deriler iyice sıkılır ve form verme 

işlemlerine geçilir.  

 

 
Şekil 16: Davul derisi 

 

Fantezi Deriler: Antilop (ceylan), yılan, timsah, kertenkele derilerinin 

yağla sepilenmesiyle elde edilen derilerdir. Çanta, ayakkabı, kemer, giyim 

eşyaları ve aksesuar üretiminde kullanılmaktadır. Bu derilerden yapılan 

ürünler, pahalı olmakla birlikte çok dayanıklıdır (Megep, saraciye model 

geliştirme, 2008). 

 

   

Şekil 17: (a) Timsah derisi       (b)            Yılan derisi 
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   Şekil 18: (a) Kertenkele Derisi           (b)       Antilop Derisi 

 

Saraciye Ürünlerinde Astar Olarak Kullanılan Deri Çeşitleri: 

Astar: Astar, üst kumaşın cinsine ve kullanım özelliklerine uygun 

ağırlıkta ve tutumda olan, giysinin iç kısmının bir bölümünü veya tamamını 

kaplayan kumaştır (Yakartepe, 1995). Astarlamada farklı tür ve özellikte 

astarlar kullanılmaktadır.   

Deri astar: Koyun, keçi, domuz vb. gibi hayvan derilerinden yapılan 

astarlardır. Cep telefon kılıfı, anahtarlık, sigaralık, ajandalık ve pasaportluk 

üretiminde, genellikle domuz derisinden üretilmiş astar kullanılmaktadır. 

Suni deri astar: Dış görünüm açısından deriye benzeyen, suya karşı 

dayanıklı astarlardır. Cüzdan, çanta, ajanda, döşemelikler, ayakkabı, bavul vb. 

eşyaların üretiminde kullanılmaktadır. 

Dışı suni deri kaplanmış kumaş astar: Dokuma ya da örgü kumaşların 

bir yüzeyinin, suni deri ile kaplanması sonucu elde edilen astarlardır. 

 

Kumaş Astar: Naylon, polyester, ipek ve pamuklu kumaşlardan üretilen 

astarlardır (Megep, Saraciye astarlama, 2011). Kumaş astarların kullanım 

yerleri aşağıdaki gibidir (Megep, Bayan cüzdanı-2, 2006). 

• Polyester astar ( Çanta, cüzdan, pasaportluk vb.) 

• Saten astar (Cüzdan, mücevher kutusu, bayan çantası) 

• Süet (Kadife) astar (Gözlük kılıfı, mücevher kutusu) 

 

2.3.2. İplik 

Dikiş iplikleri, dikiş makine hızlarında çalışabilmek üzere tasarlanıp 

üretilmiş ipliklerdir. Saraciye ürünlerinin dikiminde yüksek mukavemetli 

polyester dikiş ipliği kullanılmaktadır. 
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2.3.3. Diğer Aksesuarlar 

Klips (burs): Özellikle cüzdanlarda kullanılan klipslerin çok farklı 

modelleri bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 19: Klips (Burs) çeşitleri 

 

Bağlantı halkaları:  

 

Şekil 20: Bağlantı halkaları 

 

Tokalar: Çanta, cüzdan ve kemerlerin iki ucunu bağlamaya yarayan 

malzemelerdir. Piyasada hayvansal esaslı (kemik, sedef vs), bitkisel esaslı 

(tahta), madensel esaslı (gümüş vs) ya da plastikten üretilen tokalar mevcuttur. 

Toka üretiminde genellikle farklı geometrik şekiller kullanılmaktadır. 

Bunun dışında, tokalar, dilli, dilsiz ve kancalı tokalar olarak da farklı 

model özelliğinde üretilmektedir (https://www.caglayanaksesuar.com/). 

 

Şekil 21: (a)Dilli tokalar   (b) Dilsiz tokalar 
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Fermuar: Fermuarlar, çanta ve cüzdanların kapamalarında 

kullanılmaktadır. Bazen de çantada süsleme amacı ile de kullanılabilir. Günlük 

hayatta sık kullanılan çanta, bavul, valiz ve cüzdan gibi ürünlerin üretiminde 

çoğunlukla naylon fermuarlar, bazılarında ise metal dişli fermuarlar 

kullanılmaktadır.  

Zımba (Fermejüp) ve Çıtçıt: Birleştirme ya da süsleme amacıyla 

saraciye ürünlerinde kullanılan, çeşitli renklerde ve çeşitli boyutlardaki metal 

aksesuarlardır. 

 

Şekil 22: Zımba ve çıtçıt örnekleri 

 

Velcro (fermateks, cırt band): Biri kancalı, diğeri havlı olup şerit 

şeklinde iki yüzeyden oluşmaktadır. Bu iki bileşen birbirine bastırıldığında, 

kancalar ilmeklerin içinde tutulur ve iki parça geçici olarak bağlanır.  Bazı çanta 

ve cüzdanların kapamalarında kullanılmaktadır. 

 

Şekil 23: Velcro 

 

Püskül: 

Püsküller, genellikle çantaların bir kenarında, süs amaçlı 

kullanılmaktadır. 
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Şekil 24    Şekil 24: Püskül 

 

2.4. Saraciye Üretimi 

Konfeksiyon sektöründe olduğu gibi, saraciye sektörü de emek yoğun bir 

yapıya sahiptir. Hemen hemen her ürünün üretiminde, üretim aşamaları aynıdır. 

Bunlar: 

1. Kullanılacak hammaddenin kesilerek hazırlanması 

Bu aşamada üretilecek ürünün cinsi ve üretilecek ürün miktarı dikkate 

alınarak kesim masalarında, elle ve kesim presleri, kesim kalıpları ile kesim 

işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Eğer bir ürünün üretim adedi az, çok az parçaya sahip ve o modelde kalın 

deri kullanılacaksa, kesim elde yapılabilir. Fakat üretim adedi fazla ve çok 

parçalı olan bir ürün üretilecekse, kesim, makinede yapılmaktadır. 

Özellikle doğal derilerde, modelin üretiminde ince deri isteniyorsa, bu 

amaçla, deriler yarma makinasından geçirilmektedir. Ayrıca kıvırma ve 

yapıştırma işlemleri için kenarlar tıraşlanmaktadır. Gerekiyorsa astarlama 

işlemi de bu aşamada yapılmaktadır. 

2. Montaj işleminin ve ara dikişlerin gerçekleştirilmesi, 

3. Aksesuar takılması, 

4. Finisaj işlemi ve gerekli düzeltmelerin yapılması, 

5. Ambalaj ve kolileme işlemlerinden oluşmaktadır. 

 

2.4.1. Kullanılan Makineler 

 

1. Pres Kesim Makinesi ve Kesim Kalıpları 

Pres kesim kalıpları en kısa zamanda, firesiz ve net kesim yapmada 

kullanılmaktadır. Kesim kalıpları, modele göre özel olarak yaptırılmaktadır. 

2. Yarma Makinesi 

Derilerin istenilen inceliğe getirilmesinde kullanılmaktadır. 
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3. Tıraş Makinesi 

Dikiş, kıvırma ve birleştirme kısımlarındaki kalınlığı önlemek için, 

deriler, tıraşlanmaktadır.  

4. Ayna Makinesi 

Ürünü oluşturan deri parçalarındaki kırışıklıkların giderilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Deri özelliğine ve kullanım amacına göre sıcak ya da soğuk 

baskı yapılmaktadır. 

5. Maat Makinesi 

Özellikle cüzdan ve kartlıklarda kıvrılıp dikilen kenarlara maat çizgisi 

yapılmaktadır. 

6. Dikiş Makinesi 

Saraciye üretimindeki en önemli aşamalardan birisidir. Deri dikiminde, 

dikişin ilk seferde doğru yapılması çok önemlidir. Hata olduğunda, deri 

üzerinde iğne izi kalacağından, tamiri zordur, bazen de imkansızdır. 

Üretilen ürünün cinsine ve model özelliğine göre, kullanılan makine 

türleri de değişmektedir. 

2.4.2. Saraciye konusunda çalışan tasarımcılar 

Türk tasarımcılar: Ahmet Baytar, Bilge Köprülü, Duygu Ergör, Mine 

Atalar, Begüm Özer, Mikail Arasan, Sema Gerim, Sezgi Beşli, Zeynep Atınç, 

Zeynep Duygulu, Pınar Arkun, Senem Birbilen Budak, Güneş Dericioğlu, İnci 

Kahraman, Çağhan Saraçoğlu, Aylin Vartanyan Silifkeli, Safa Şahin 

Yabancı tasarımcılar: Andre Perugia, Jimmy Choo, Christian Louboutin, 

Roger Vivier, Robert Clergerie, Charles Jourdan, Rodolphe Menudier, 

Giuseppe Zanotti, Brian Atwood, Patrick Cox, Kurt Geiger, Manolo Blahnik, 

Bruno Magli, Sergio Rossi, Alexander Mcqueen, Martin Margiela, Martin 

Sitbon, Comme Des Garçons, yohji Yamamoto, Schott, Rick Owens, Acne. 
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BÖLÜM 3. 

 

LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Başeğmez, 2005’te yaptığı çalışmada, sektördeki firmalarla tasarıma 

yönelik konularda hem yüz yüze görüşme hem de anket uygulaması yapmıştır. 

Firmaların çoğu, yaptıkları işler konusunda seçici davranmayan, ayakta 

kalabilmek için her tür ürünün üretimini gerçekleştiren, bu nedenle istenen 

kalite ve standardizasyonu sağlayamayan ve özgün tasarımlarını yaratmak için 

fırsat bulamayan KOBİ kapsamındaki aile şirketleri konumundaki 

kuruluşlardır. Çalışmada ortaya konulan en önemli bulgu, görüşme yapılan 

firma yetkililerinin tasarıma son derece önem veren kişiler olmalarının yanı 

sıra, hiçbirinin şu an firma bünyesinde bir tasarımcı ile çalışmıyor olmalarıdır. 

Eski çağlarda deri üretim merkezi sayılabilecek Anadolu’da Hititler, 

M.Ö. 3000 yıllarında büyük bir medeniyet kurmuşlardır. Kopan (2008) 

çalışmasında ilk çağlardan günümüze kadar Anadolu’da Deri Giyim Tarihi 

konusunu incelemiştir. Anadolu topraklarında ihtiyaca yönelik derinin 

işlenmesinin ardından hem saraciye hem de deri giyim eşyası üretimi 

konusunda çok fazla örneğe çalışmasında yer vermiştir.   

Özkaya’nın (2013) çalışmasında ise deri çanta üretiminde karşılaşılan 

kalite sorunlarının üretimden önce ya da üretim sırasında ortadan kaldırarak 

müşteri memnuniyetinin ve üretim verimliliğinin artması, tamir maliyetlerinin 

ortadan kaldırılması, çanta kalitesinin korunmasına yönelik neler yapılabileceği 

ile ilgili araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, geleneksel üretim 

anlayışını benimsemiş deri ve deri ürünleri firmalarının toplam kalite 

yönetimini benimsemelerinin, sektörde başarılarının ve karlarının devamını 

sağlayacağı sonucuna varılmıştır. 

Kırboz (2017), 2015-2016 yılları arasında Ankara ilinde deri cüzdan 

üretimi ve pazarlaması yapan 5 firmanın ürünlerini ele alarak, ürünlerin 

fotoğraflarını çekerek malzeme, kalıp, teknik özellikleri, renk, desen, boyut ve 

süslemeleri, kullanım yeri ve kalitesini incelemiştir.  

Soyluer (2006), çalışmasında, son yüz yılda saraciye sektörünün Türkiye 

ve Dünya’daki potansiyeli üzerinde durmuş ve Türkiye’de saraciye sanayii için 

bugün ve gelecekte oluşturulması gereken stratejiler belirlenmiştir. 
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Atalan ve arkadaşları (2022), deri süsleme tekniklerinden biri olan Ebru 

sanatını keçi derisi üzerine uygulamışlardır. Ayrıca deri üzerine ebru 

uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar, oluşabilecek sorunlara karşı 

çözüm önerileri üzerinde durmuşlardır. 

Odabaşı ve Özdemir (2018), çalışmalarında, deri yüzey süsleme 

tekniklerinden dival (Maraş) tekniğini incelemişlerdir. 

El-Barbary (2021), çalışmasında, ultrasonik dikişin, sentetik deri 

giysilerin kalitesi üzerine etkisini araştırmıştır. 

Erol ve arkadaşları (2018), çalışmalarında, “Wet-White Deri” olarak 

adlandırılan derinin tasarım potansiyelini çeşitlendirmek ve yeni ürün 

geliştirmeye yönelik literatür, tasarım ve ürün çeşitliliği sunulmasını 

amaçlamışlardır.  
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BÖLÜM 4. 

SARACİYE ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

4.1. Deri Çanta 

Çanta kelimesi, Farsça’daki “kese, torba” manasına gelen “tançe” 

kelimesinden gelmektedir. “Tançe” kelimesi aynı zamanda Farsça’da “dürmek, 

boğmak” anlamına da gelmektedir. İçerisine konulan eşyanın taşınmasını 

kolaylaştıran çanta, özellikle kadın giyimini tamamlayan, vazgeçilmez bir 

aksesuardır (Karadeniz, 2022; Özkaya, 2013). İlk zamanlarda deriden üretilen 

çantalar, gün geçtikçe maliyetlerin artmasından dolayı, farklı materyaller 

kullanılarak (suni deri, plastik, tekstil ürünleri, alüminyum…vb) üretilmeye 

başlanmıştır.  Ama bu malzemelerin hiç biri, hem kalite, hem doğallık hem de 

sağladığı seçkin görünümün nedeniyle gerçek deriye alternatif olamamışlardır 

(Başeğmez, 2005).  

 

4.1.1. Çantanın Tarihçesi 

Avcı-toplayıcı dönemde insanlar, malzemelerini ve yiyeceklerini 

depolamak veya taşımak için liflerden yapılmış torbalar kullanılmıştır. Daha 

sonra bu işlev için deriden yapılmış torbalar veya kaplar kullanılmaya 

başlanmıştır. Bunlar, kumaş ve hasır örneklere göre daha çok tercih edilmiştir. 

Dünyada bilinen en eski çanta örneği Almanya'nın Leipzig şehri yakınlarında 

yapılan kazıda M.Ö. 2.500-2.200 tarihleri arasında yapılan bir mezarın 

içerisinde bulunmuştur. Bir el çantası olduğu düşünülen buluntunun ön 

yüzünde yan yana dizilmiş yüzden fazla köpek dişi yer almaktadır. Kazı 

ekibinin arkeoloğu “zamanla çantanın ana malzemesi olan derinin yok 

olduğunu ama çantanın kapağında süsleme amaçlı yer alan bu dişlerin 

muhafaza edildiğini” belirtmiştir. (Şekil 25) (Karadeniz, 2022) 

 

 
Şekil 25: Dünyanın En Eski Çantası (Karadeniz, 2022) 
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Genellikle çantalar dikişle form almış, ağız kısımları büzülmüş ya da 

kullanıcılar tarafından kayış veya bağcıkla bağlanarak omuza veya kemere 

asılarak kullanılmıştır (Yıldız, 1993).  

Altay Türklerinde ise, “yancık” adı verilen, boyutlarına göre eyere veya 

kemere takılan, bel çantasına benzeyen çantalar kullanılmıştır.  “Dağarcık” adı 

verilen omuza asılan torbalar ise, yemek taşımada kullanılmıştır. (Sakaoğlu ve 

Akbayar, 2002) 

 

Şekil 26: Eyere asılan yancık örneği (Kopan, 2008) 

Son yüzyılda çantalar, elbiseler gibi moda akımlarına uyum sağlamaya 

başlamıştır. Özellikle 18. yüzyıldan sonra kadınların kullandıkları elbiselerde 

cep veya cep benzeri çantaların olmamasından dolayı el çantası kullanılmaya 

başlanmıştır. Yıllar içerisinde farklı çanta malzemeleri kullanılmış olmasına 

rağmen deri çanta yerini hiçbirine bırakmamıştır. 

 

4.1.2. Çanta Çeşitleri 

Devlet Planlama Teşkilatının uluslararası sınıflandırma sistemine göre, 

saraciye eşyası sınıflandırmasının ilk 5 kategorisini çantalar oluşturmaktadır. 

Bunlar;  

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

2. Kasalı-kasasız okul ve evrak çantaları,  

3. Kadın çantaları, el portföyleri,  

4. Para çantaları; cüzdanlar, portmonoler,  

5. Askılı, askısız erkek el çantalarıdır (Başeğmez, 2005; Özdemir & İşler, 

2016). 

Bu sınıflandırma, genellikle üreticiye veya satışa yönelik kısıtlı bir 

gruplandırmadır. Çanta çeşitleri çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Deri çantalar 

genellikle bayan ve erkek çantası olarak ikiye ayrılırlar. Günümüzde bazı 

çantalar renk ve desen ayrımı ile her iki cins için de kullanılabilmektedir.  
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Çantalar, bir kıyafeti güzelleştirmenin yanı sıra pratik bir işlevi olan tek 

aksesuardır. Bu nedenle, yaşam tarzına ve kişisel tarza göre doğru çanta modeli 

seçilmesi çok önem taşımaktadır. Ayrıca, deri çantalar yıllarca dayanan 

zamansız parçalar olabilmektedir.  

 

Çok kullanılan çanta çeşitleri aşağıdaki gibidir:   

• Hobo Çanta: Hobo el çantalarının askısı ve üst gövdesi neredeyse bir daire 

şeklindedir. Birçok farklı boyutta üretilebilir, ancak ortak nokta hepsinde, hilal 

şekli ve sarkmış bir duruş ile karakterize olmalarıdır. Hobo çantalar yumuşak, 

esnek malzemelerden (çoğunlukla deri) yapılmaktadır. Bu tip el çantaları 

gündelik kullanım için uygun olmakla birlikte, şık çantalar olup, kullanımı 

rahattır (Şekil 27-a). 

• Tote çanta: Bu çantalar, hem omuzda taşınmaya olanak veren hem de 

gerektiğinde eşyaların kolay bulunmasını sağlayan iki sap kısmına ve geniş açık 

bir üst kısma sahiptir. Bu çantalar genellikle PU deri gibi yumuşak deri 

kumaşlardan yapılmaktadır, de bazen kanvas gibi kumaşlar da 

kullanılmaktadır. Bu çantalar daha çok günlük kullanım için uygundur (Şekil 

27-b).  

• Postacı çanta: El çantaları ile hemen hemen aynı forma sahiptir. Uzun askılı 

olup, omuza veya vücuda takılan dikdörtgen bir formdadır. Ancak postacı 

çantaları geleneksel olarak deri yerine kanvas ya da su geçirmez kumaştan 

yapılmaktadır. Genel olarak, daha az resmi ve daha gündelik olan bir çanta 

çeşididir.  (Şekil 27-c). 

 
 

 

 (a)          (b)    (c)  

Şekil 27: (a) Hobo çanta, (b) Tote Çanta, (c) Postacı Çanta 
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• Satchel çanta: Satchel çanta, yatay dikdörtgen şeklinde olan bir tür el 

çantasıdır. Bu çantalar, dik durmalarını sağlayan düz bir taban, kısa üst sap ve 

çapraz askılara sahiptirler. Çantanın ağız kısmını kapatan ve ön yüzün üzerine 

kapanan bir kapak parçası olup, çoğunlukla tokalı olarak tasarlanmaktadır. 

Ancak günümüzde, kolay açılıp kapanması için toka yerine çıtçıt da 

kullanmaktadır. Çıtçıt ile kapamalar kullanıldığında, çoğu zaman süs amaçlı 

olarak sahte bir toka kullanılmaktadır. Akademik bir görünüme sahip olmaları 

ve kitaplar için uygun saklama yerleri nedeniyle, bu çantalar, genellikle okul 

çantası olarak kullanılmaktadır (Şekil 28-a). 

• Bilek çantası: Bileğe takılmak üzere tasarlanmış uzun saplı bir çanta türüdür. 

Bileğe takıldığında aşağıya doğru sarkan bir şekilde durmaktadır. Küçük 

olduğu için içerisine ancak temel ihtiyaçlar konulabilmektedir (Şekil 28-b).  

• Baget çanta: Baget çanta, koltuk altına takılan kısa omuz askılı, küçük ve ince 

bir çanta türüdür. Fransızların genellikle uzun ve ince ekmeği aynı şekilde 

taşımasından dolayı “baget çanta” olarak adlandırılmaktadır. 1997'de Fendi 

tarafından tasarlanmıştır (Şekil 28-c) (Özkaya, 2013). 

  
 

(a)   (b)   (c)  

Şekil 28 (a) Satchel Çanta, (b) Bilek Çantası, (c) Baget Çanta 

• Telefon çantası: Cep telefonunu koymak için özel bölmeleri olan küçük 

dikdörtgen çantalardır. Genellikle, omuza veya boyuna asmak için uzun bir 

kayışa sahiptir. Bu çantalar, genellikle deri veya diğer su geçirmez kumaşlardan 

yapılmaktadır. Bazı modellerde kartlık ve anahtar konulabilecek küçük ikinci 

bir bölme daha vardır (Şekil 29-a). 

• Sırt çantası: Bir çift askı ile omuza asılabilen çantalardır. Sırt çantaları, 

vücudun bir tarafında taşınan çantalara göre daha ergonomik olup,  günümüzde 

çok yaygın kullanıma sahiptir. Sırt çantaları sadece sportif tasarımlarda değil, 

şık, zarif tasarımlarda da üretilmektedir (Şekil 29-b) (Özkaya, 2013). 
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• Zarf-Portföy (Clutch) çanta: Bu çantalar, elde tutulabileceği gibi kol altında 

da taşınabilmektedir. Sapları veya askıları olmayan, üst kısmı üçgen bir kapakla 

kapanan, küçük ve düz bir el çantası türüdür. Portföy çantalar, dikdörtgen, oval, 

dairesel gibi çeşitli yapılarda ve boyutlarda üretilebilmektedir. Ayrıca çok 

değişik materyallerden de tasarlanabilmektedir. 1920’li yıllarda Coco Chanel 

tarafından icat edilmiş bir çantadır (Şekil 29-c) (Özkaya, 2013). 

 

  

 

(a)           (b)                 (c)  

Şekil 29 (a) Telefon çantası, (b) Sırt çantası (c) Zarf çanta 

• Kutulu (Minaudiere) çanta: Kadınların özel günlerde kullandıkları küçük el 

çantalarıdır. Bu nedenle, elbiselerle uyumlu olması için genellikle boncuklarla 

veya taşlarla süslenirler. Genellikle elde veya zincirle omuzda taşınacak şekilde 

tasarlanırlar. Kompakt yapılarından dolayı kozmetik ürünler, anahtarlar gibi 

küçük eşyaları taşımak için kullanılmaktadırlar  (Şekil 30-a). 

• Spor (Holdall) çanta: Bu çantalar, üst kısmında çekme ipleri bulunan ve saplı 

veya uzun askılı el çantaları olup, gündelik kıyafetleri taşımak için tasarlanmış 

çantalardır. Bu çantaların kenarları daire şeklindedir. Farklı boyutlarda ve deri, 

kumaş vb. gibi farklı malzemelerden üretilebilmektedirler (Şekil 30-b).  

• Bel çantası: Bele takılarak kullanılan çanta türüdür. Genellikle yolculuk, spor 

gibi aktiviteler yapılırken kullanılmaktadır (Şekil 30-c)    

(https://www.carryology.com). 

 

 
 

 

 

 

 (a)      (b)  (c)  
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Şekil 30 (a) Minaudiere, (b) Holdall çanta, (c) Bel Çantası 

• Doktor çantası: Doktor çantaları, geçmişte doktorların tıbbi malzeme taşımak 

için kullandıkları el çantalarından ilham alarak tasarlanmış olmakla birlikte 

artık günlük olarak da kullanılmaktadır. Çoğunlukla deriden, farklı boyutlarda 

üretilmektedir  (Şekil 31-a). 

• Evrak çantası: Evrak çantaları, dar şekiller ve sert kenarlarla karakterize edilir. 

Genellikle bir kulplu olup, dizüstü bilgisayar, evraklar gibi ofis malzemelerini 

taşımak için yaygın olarak kullanılır. Elde veya kol altında taşınabilen kulpsuz 

olarak da tasarlanan modelleri de vardır. Bu çantalar, deri, kanvas, oxford vb. 

gibi farklı malzemelerden yapılabilmektedir.  Bu çantalarda ayarlanabilir uzun 

bir omuz askısı ile elde taşıma için iki adet sap kısmı bulunmaktadır (Şekil 31-

b). 

• Çerçeveli çanta: Bu çanta, yatay olarak dikdörtgen şeklinde olan bir tür el 

çantasıdır. Uzun bir metal parça, çantanın derisini bir çerçeve gibi 

desteklemektedir. Genellikle bir kilit ile birlikte olan çerçevenin üstüne 

yerleştirilmiş birbirine kenetlenen iki metal boncuk ve uzun zincir veya deri 

omuz askısı vardır (Şekil 31-c).  

• Büzgülü çanta: Sert bir tabana, ağız kısmını büzmeye yarayan bir büzme ipine 

ve iç kısımda bir çıtçıta sahiptir ve bu haliyle kovaya benzetildiği için “kova 

çanta” olarak da adlandırılmaktadır. Geniş yapıları nedeniyle çok tercih edilen 

bu çantalar, genellikle hem çapraz hem de omuz üzerinden takma imkanı veren 

uzun bir çapraz askı veya kısa bir sapa sahiptir (Şekil 31-d). 
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Şekil 31: Çanta çeşitleri 

• Yuvarlak çantalar: Yuvarlak çantalar “halka çantalar” olarak da 

bilinmektedir. Dairesel bir şekle sahip el çantaları olup, genellikle, 

omuza takılmak veya elde tutulmak üzere tasarlanmaktadırlar. 

Yuvarlak çantalar için en sık görülen malzemeler, yapısını iyi koruyan 

deri ve rattandır.   

 

Şekil 32 Yuvarlak çanta 

Makyaj çantaları: Makyaj çantaları, genellikle üstten saplı veya uzun askılı 

küçük sağlam çantalardır. Makyaj malzemeleri gibi farklı nesneleri 

ayırmak için iç kısımda küçük bölmeleri vardır. Genellikle sert kasalı ve 

deri kaplıdırlar. Bazen bu tür çantalarda, kapağın iç kısmına makyaj 

yapmak için kullanılmak üzere ayna da takılmaktadır. 
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Şekil 33: Makyaj çantaları 

Katlanan çantalar: Katlanır çantalar, çantanın üst kısmının bir kanat gibi 

kendi üzerine katlanması ile oluşmuştur. Bu tür çantaların avantajı, 

istenildiği zaman genişletilebilmesi veya çok fazla eşya yoksa çantanın 

katlanarak küçültülebilmesidir. 

 
  Şekil 34: Katlanan çanta 

 

Kullanım yerlerine göre çantalar (https://www.carryology.com): 

• Gece çantası: Davetlerde kullanılabilecek çantalardır. Çerçeveli, kutulu 

çantalar, zarf-portföy, baget ve bilekli vb. çanta gibi hacimleri küçük olan 

çantalar bu sınıfa dahildir.   

• Günlük çanta: Hacimleri oldukça fazladır. Doktor çantası, tote, hobo ve evrak 

çantası gibi çantalar günlük çanta olarak kullanılmaktadır.  

• Tüm gün kullanılabilen çantalar: Hem gündüz hem de gece kullanım için 

uygun çantalardır. Gece çantaları kadar küçük hacimli olmayıp, günlük çantalar 

kadar da uzun süreli olmayan, giyilen kıyafete uygun olarak değiştirilebilen 

çantalardır.  

• Spor ve seyahat çantası: Spor eşyaların içine konulduğu ve kısa süreli 

seyahatlerde kullanılabilecek çantalardır. Bavul kadar kapsamlıdır ve birkaç 

günlük seyahate yetecek kadar eşyayı alabilecek çantalardır.  
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4.1.3. Çantanın Bölümleri 

 

A – Kapak 

B – Ön Gövde 

C – Arka Gövde 

D – Körük 

E – Fitil 

F – Omuz Askısı Böcesi 

G – Çanta Ağzı 

H – El Sapı 

J – Omuz Askısı 

K - Taban 

Şekil 35 Çantanın bölümleri 

Çantaların modellerine göre bölümleri tabi ki değişmektedir. Ama 

hemen hemen bütün çantalarda bulunabilmesi muhtemel bölümler şunlardır: 

 

A.Kapak: Çantanın arka gövdesi ile birleşip ön gövdeye doğru gelip çantanın 

ağzının kapanmasını sağlayan parçadır. 

 

B.Ön Gövde: Çantanın dışarıdan görünen yüzüdür. Çantanın model 

özelliklerini ve detaylarını gösteren kısımdır. Çantanın en görünen ve dikkat 

çeken yeridir. 

 

C.Arka Gövde: Çantanın kullanana temas eden ön yüzün tam simetrisindeki 

yüzüdür. 

 

D.Körük veya Sufle: Çantalarda ön gövde ile arka gövdeyi birbirine bağlayan 

ara parçadır. Bazı modellerde olmayabilir. Böyle bir durumda ön ve arka beden 

direk birbirine dikilebilir. Körük (Sufle) kısmı model özelliklerinde biri 

olmasının yanında çantanın iç hacmini arttırmak için de uygulanmaktadır. 

 

E.Fitil: Çantada kullanılan fitil aslında tam ortasında inve bir ince plastiğin 

bulunduğu ve çevresinde deri ya da başka bir malzemenin sıkıca sarılması ile 

elde edilmektedir. Her çantada fitil olmayabilir. 

 

F.Omuz Askısı Böcesi veya Patı: Böce ya da pat terimleri genellikle çanta 

üzerindeki işlevli küçük parçalara denir. 
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G.Çanta Ağzı: Çantaya bir eşya koyulması için ön ve arka gövde ile varsa 

körük arasında kalan boşluk kısmı. Çantaların ağzı kısımlarını kapamak için 

fermuar, mıknatıs toka gibi çeşitli sistemler kullanılabilmektedir. 

 

H. El Sapı: Çantanın kapağının üzerinde yer alan bir bölümdür. Çantanın 

modeline göre her modelde olmayabilir. Çantaların bazısı el saplı, bazısı omuz 

askılı bazısı da her ikisine sahip olabilmektedir. Zarf tipi el çantalarında hiçbiri 

yoktur. 

 

J. Omuz Askısı Ya Da Omuz Sapı: Çantanın omuzda taşınabilmesi için 

kullanılır. 

 

K. Taban, Çantaların en altındaki bölmedir. Çantanın modeline şekli 

değişmekle beraber teknik özellikleri de önemlidir. Çok az modelde taban 

bulunmaz (zarf, tote çantalar..vb). (Blumenthal, 2011) 

 

 

4.2. Cüzdan 

İçinde kimlik, para, kredi kartı vb. nesneleri muhafaza etmek için 

bölmeleri bulunan, katlanabilir, küçük çantalardır (Gökçesu, 2002). 

Çoğunlukla deriden ya da benzeri hammaddelerden yapılmaktadır. 

 

4.2.1. Cüzdanın Tarihçesi 

Cüzdan 1600’lerde Amerika’nın doğusunda kâğıt paranın tedavüle 

girmesiyle kullanılmaya başlanmıştır. İlk cüzdanlar esas olarak inek ve at 

derilerinden yapılmıştır.  

Cumhuriyet Dönemi’nde 1927 yılında ilk kağıt paranın basılması ile 

birlikte cüzdana ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Ancak ekonomik koşullar 

nedeniyle kağıt para çok az sayıda basıldığından ve halk daha çok madeni para 

kullandığından cüzdanın gündelik yaşama girmesi gecikmiştir (Soyluer, 2006). 

Önceleri yalnızca ticaretle uğraşanlar ve erkeklerin kullandığı cüzdan, çok daha 

sonra kadınların da günlük yaşamlarına girmiştir. İlk çağlardan günümüze 

kadar gelen cüzdanlar çeşitli form, boyut ve isimler almıştır. 

 

https://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emily+Blumenthal%22
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4.2.2. Cüzdan Çeşitleri 

Genel olarak cüzdanlar; 

• Kadın cüzdanları, 

• Erkek cüzdanları, 

• Bozuk para cüzdanları ve 

• Kartlıklar olmak üzere 4’e ayrılmaktadır.  

 

Kadın cüzdan çeşitleri 

Clutch: Bu model, kadın cüzdanı ile çanta karışımıdır. İçinde para, kredi kartları 

ve cep telefonu taşınabilecek büyüklüktedir. Elde taşınan bir cüzdan türü olup, 

boyutuna göre çanta yerine kullanılabilmektedir. 

İki kırımlı cüzdan: En çok kullanılan cüzdan modellerinden birisi olan bu 

cüzdanlar, iki katlı, basit bir modele sahiptir. Kağıt para koymak için uzun bir 

yuvası, kredi kartları ve kimlik kartları için birden fazla bölümü vardır. Kalın 

olmasına rağmen, cepte veya çantada taşınabilmektedir. Kapama kısmında 

genellikle çıtçıt kullanılmaktadır. 

Fermuarlı cüzdan: Bu cüzdanlarda yaklaşık 3 – 8 kart taşımak için kartlık 

bölümü, bozuk para bölümü ve kağıt para bölümü mevcuttur. Bazılarında RFID 

koruması da bulunmaktadır. 

 

 

               Clutch              İki kıvrımlı cüzdan   Fermuarlı cüzdan 

Şekil 366: Cüzdan çeşitleri-1 

Üç kırımlı (katlı) cüzdanlar: Bunlar, orta kısımda katlanan büyük, geniş 

cüzdanlardır. Kredi kartları ve kağıt para için bölmeleri vardır. İki katlı 

cüzdanlara göre daha incedirler. Çıtçıtlı kapamalar bu cüzdanlarda çok 

kullanılmaktadır. 

Seyahat cüzdanları: Bu cüzdanlar uzun oldukları için, katlanmamış faturalar, 

pasaport gibi belgeleri taşımak için de uygundur. Genellikle bu cüzdanların, 10-
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12 adet kart taşıyabilecek kartlık bölümü, fermuarlı bir bölümü ve dış cebi 

bulunmaktadır. 

Taksi cüzdanları: Bu cüzdanlar, önde yer alan bir kapak kısmı ile 

kapanmaktadır. Kapak kısmı açıldığında, iç kısımda, körüklü bir madeni para 

bölümü vardır. Arka kısmında ise, kartların saklanması için kart bölmesi 

mevcuttur.  

 
                     Üç katlı cüzdan           Seyahat cüzdanı Taksi cüzdanı 

Şekil 377: Cüzdan çeşitleri-2 

Burslu (klipsli) cüzdanlar: Model özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte, 

kartlık, madeni para, kağıt para koyma ve kimlik kartı bölümlerinden 

oluşmaktadır. 

Bilekte taşınan cüzdanlar: Bileğe takılabilmesi için askısı bulunan bir çantadır. 

Clutch çantanın, bileğe takılan modelidir. 

Omuz cüzdanları: Omuza takmak için uzun bir askıya sahip olan küçük 

cüzdanlardır. 

 
Burslu cüzdan   Bilek cüzdanı  Omuz cüzdanı 

Şekil 388: Cüzdan çeşitleri-3 

Kadın cüzdanları model özelliğine göre değişmekle birlikte, kredi kart 

bölümü, bozuk para koyma bölümü, kimlik koyma bölümü ve kağıt para koyma 

bölümü olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır 

(https://www.ayakkabikursu.org/). 
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Erkek Cüzdanları: 

Erkek cüzdanlarından beklenen iki özellik vardır: Fonksiyonellik ve stil. 

Cüzdanın işlevsel olması için, kağıt para, kredi kartları, kimlik ve ehliyet gibi 

günlük taşınması gereken nesneleri koruyacak şekilde tasarlanmaktadır. 

İki kırımlı (katlı) cüzdanlar: En çok kullanılan cüzdan türlerinden olup, ikiye 

katlanan erkek cüzdanıdır. Bu cüzdan, kartlık bölümü, kimlik cebi, madeni para 

cebi ve ana bölümlerin arkasındaki açık cep kısımlarından oluşmuştur. Bu 

cüzdanların daha fazla sayıda kart yuvası ve kredi kartı kapasitesine sahip 

olanları Hipster cüzdan olarak adlandırılmaktadır.  

Üç kırımlı (katlı) cüzdanlar: Üçe katlanan bu cüzdanlar, ikiye katlanan bir 

cüzdandan daha hantal olmasına rağmen, genellikle boyut olarak daha 

küçüktür. Üç katlı cüzdanda da, iki katlı cüzdandaki bölümler mevcuttur. 

 
İki kırımlı cüzdan       Üç kırımlı cüzdan 

Şekil 39: Erkek cüzdanı-1 

 

Fermuarlı cüzdan: İçindekilerinin düşmesini önlemek için dışı fermuarlı olan, 

iki katlı bir cüzdandır.  

Zincirli cüzdanlar: Cüzdanın pantolonun arka cebinden yere düşüp 

kaybolmasını engellemek için geliştirilmiştir. Cüzdan zinciri kemer köprüsüne 

takılarak kullanılmaktadır. 

Uzun cüzdanlar: Ceket cüzdanı, göğüs cüzdanı veya takım elbise cüzdanı 

olarak da bilinen erkek uzun cüzdanları, takım elbise ceket ceplerine uygun 

olarak tasarlanmıştır. Kağıt paraların, ortadan katlanmasına gerek olmadan 

yerleştirilebileceği geniş bir bölümü ve kredi kartları için çok miktarda yuvası 

bulunmaktadır. 
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  Fermuarlı cüzdan    Zincirli cüzdan           Uzun cüzdan 

Şekil 390: Erkek cüzdanı-2 

 

Klipsli cüzdan: İki kırımlı bir cüzdan ve cüzdanın ortasında veya arkasında yer 

alan bir para kıskacının olduğu cüzdan çeşididir. İnce bir tasarıma sahiptir ve 

genellikle pantolonun ön cebinde taşınabilmektedir. 

 

 

               Şekil 401: Klipsli cüzdan örnekleri 

 

Seyahat cüzdanları: Sık seyahat edenler için özel olarak tasarlanan 

cüzdanlardır. Önemli seyahat belgelerini, biletleri, pasaportu, kimliğinizi ve 

diğer belgeleri taşıma kapasitesine sahiptir. 

Anahtarlıklı cüzdan: Bir anahtarlıklı cüzdanda, anahtarları taşımak için 4, 6, 8 

veya 12 kanca ile kağıt para bölmesi bulunmaktadır. En çok kullanılan kredi 

kartlarından bir veya ikisini taşımak için içlerinde kart yuvaları bulunabilir. 

Kullanılan anahtarları yalnızca bir anahtarlık üzerinde taşımak ve anahtarın 

pantolon cebini delme olasılığını ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. 
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Seyahat cüzdanı Anahtarlıklı cüzdanlar 

Şekil 412: Erkek cüzdanı-3 

 

Bozuk Para Cüzdanı 

Madeni paraları koymak için kullanılan cüzdanlar bozuk para cüzdanları 

olarak adlandırılmaktadır. Bu cüzdanların kolay açılır kapanması ve paraların 

rahat konulup çıkarılması önemlidir. Piyasada farklı malzemeden üretilmiş, 

farklı boyutlarda ve farklı kapama şekillerine sahip bozuk para cüzdanları 

bulunmaktadır (Megep, Bozuk para cüzdanı, 2007).  

 

 

Şekil 423: Bozuk para cüzdan çeşitleri 

 

Kartlık 

Kartlık, banka kartı, kredi kartı, kimlik ve ehliyet gibi önemli bilgilerin 

yer aldığı kartların korunması ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi için 

kullanılan aksesuarlardandır. Cüzdanlara göre daha küçük boyutlu olması 

nedeniyle kullanım açısından avantajlıdır (https://www.filderi.com/). 

Günümüzde nakit ve bozuk para kullanımının azalması ve kredi kartı ile 

alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, cüzdan dışında kartlık kullanımı da 

artmıştır. Kredi kartı dışında toplu taşıma kartları, personel kartları ve mağaza 

indirim kartları gibi kartlar da konulmaktadır. 
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Genellikle deri, süet veya kumaş gibi farklı malzemelerden 

üretilmektedir.  

Kartlıklar, giyilen kıyafetle uyum sağlaması açısından, siyah, kahverengi 

ve gri gibi daha temel renklerde üretilmektedir. Özellik olarak hafif olan ve 

kolay taşınabilen modeller çok tercih edilmektedir.  

 

 
Şekil 434: Kartlık modelleri 

 

Kart konulan bölümün kızaklı (mekanizmalı) olduğu cüzdan ya da 

kartlık da günümüzde çok kullanılmaktadır. 

 

 

    Şekil 445: Mekanizmalı kartlık 

 

Mekanizmalı kartlık ya da cüzdanda, alt kısımda bulunan mekanizmaya 

dokunulduğu anda tüm kartlar mekanizma ile birlikte açık konuma gelmektedir. 

Bu tasarım, kartları takma çıkarma ya da kartları bulma konusunda yaşanılan 

sıkıntıları ortadan kaldırmıştır. 

Kimi kartlıklarda da cep telefonu bölmesi yer almaktadır. Bu kartlıkların 

boyutları, cep telefonu ölçüleri ile uyumlu olarak üretilmektedir. 

 



DERİ SARACİYE ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ | 40 

 

 

    Şekil 456: Cep telefonu bölmeli kartlık 

 

Model özelliğine ve kadın ya da erkek cüzdanı olmasına bağlı olarak 

cüzdanın bölümleri ve cüzdan üretiminde kullanılan malzemeler değişiklik 

göstermektedir.  

Cüzdan boyutları için standart olan, kredi kartı ölçüleri (85.60 mm × 

53.98 mm) ve kullanılan kağıt para (azami 72x160 mm) ölçüsüdür 

(https://www.tcmb.gov.tr/). Bu ölçülere göre, cüzdana kolay yerleştirme 

açıcından modele ve isteğe göre 1,2 cm ilave edilir. 

Cüzdanlarda model özelliği dışında istenen çeşitli özellikler vardır. 

Bunlardan birisi de RFID korumadır. 

 

4.2.3. RFID Bloklama Teknolojisi 

Uzaktan okuyucusu olan bir kişi, cüzdandan belirli bir mesafede iken 

bile, cüzdan içindeki kredi kartlarını tarayabilir ve yetkisiz alışverişler yapmak 

için çevrimiçi olarak kullanabileceği kopyalar oluşturabilir. RFID korumalı 

cüzdanlar, tüm elektromanyetik ve radyo dalgalarının cüzdana ulaşmasını ve 

kredi kartındaki kullanıcı verilerini okumasını engellemektedir. 

RFID, üzerinde mikroişlemci ile donanmış etiket taşıyan bir nesnenin, 

bu etikette taşıdığı kimlik yapısı ile hareketlerinin izlenebilmesine imkân veren 

ve radyo frekansları ile çalışan teknolojiye verilen isimdir. RFID (Radio 

Frequency Identification), radyo frekansı tanımlama anlamına gelmektedir 

(Dirgar ve Kansoy, 2009). 

RFID korumalı cüzdanlar radyo frekanslarının taranmasını engelleyen 

malzeme kullanılarak üretilmektedir. RFID korumalı cüzdanlar, metal ya da 

karbon liflerden yapılan bir kılıf içermektedir. Bu özel kılıf, elektromanyetik 

alanın içinde RFID etiketi bulunması ile kartlara ulaşılmasını engellemektedir. 
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RFID etiketler, özel bir kılıf içinde olduğundan, cüzdan içinde var olan kredi 

kartları ya da paralara zarar vermemektedir.  

RFID, cüzdanlardaki kredi kartlarını, yetkisiz tarayıcıdan korumada 

önemli bir rol oynamaktadır. Yetkisiz olan taramalar genellikle 13.56 MHz 

veya 125KHz frekans bandlarına sahip cihaz ile yapılmaktadır. RFID koruma, 

bu tarayıcı frekansları engellediğinden, banka ve kredi kartı bilgilerinin 

çalınmasını önlemekte, kalabalık bir alanlarda yabancı bir kişi kart bilgisine 

erişmeye çalışmış olsa bile banka bilgisini alamamaktadır 

(https://www.ilgazi.com/). 

 

4.2.4. Kullanılan Deriler 

Cüzdan yapımında, mukavemeti, kolay form verilmesi ve geleneksel bir 

malzeme olması nedeniyle, en çok tercih edilen malzeme deridir. Fakat deri, 

homojen bir malzeme olmadığından cüzdanın üretildiği derinin türü ve kalitesi, 

cüzdan kalitesini ve kullanım ömrünü belirlemektedir. 

Cüzdan üretiminde genellikle ya küçükbaş ya da büyükbaş hayvan derisi 

kullanılmaktadır. İşlenmiş küçükbaş hayvan derileri, koyun, kuzu, keçi, oğlak, 

diğerleri (yılan, krokodil, vs...), işlenmiş büyükbaş hayvan derileri, sığır, 

manda, dana-buzağı, malak, ve diğerleridir (at, eşek, deve, vs..). Büyükbaş 

hayvan derilerinden yapılan cüzdanlar, küçükbaş hayvanların derisinden 

yapılan cüzdanlara göre daha serttir. O nedenle cüzdanlar sıklıkla küçükbaş 

hayvan derilerinden üretilir (Soyluer, 2006). 

Deri dışında, fiyatları deriye oranla daha düşük olduğu için, suni deri, 

kumaş ve plastik malzemeler de cüzdan yapımında kullanılmaktadır. 

 

4.2.5. Kullanılan Aksesuarlar 

Kapama aksesuarları: Gerek cüzdanda gerekse bozuk para cüzdanında 

kapamalar, klipsle (bursla), fermuarla, çıtçıtla, mıknatısla ya da cırtbant 

kullanılarak yapılmaktadır. Kapama çeşitlerine ait örnekler Şekil 46’da 

görülmektedir. 

 

Şekil 467: Cüzdan kapama modelleri 



DERİ SARACİYE ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ | 42 

 

Bazı cüzdan modellerinde yardımcı malzeme olarak astar da 

kullanılmaktadır.  

 

4.2.6. Cüzdan Üretimi ve İş Akışı 

Firmalar, cüzdan üretiminde modelleri büyük oranda modaya göre 

belirlemektedirler. Cüzdanlarla ilgili çok farklı süsleme teknikleri 

bulunmaktadır. En çok tercih edilen metallerle süsleme olmakla beraber 

biyelerle süsleme, baskı veya makine dikişi tekniğiyle süsleme, kabartma, 

kesme ve boyama tekniği gibi elde yapılabilen tekniklerle süslemek 

mümkündür (Kırboz, 2017). 

Cüzdanda dikiş: 

Cüzdan kalitesini etkileyen en önemli işlemlerden birisi, dikiştir. Cüzdan 

dikişi elde ya da makinede yapılabilir.  

 

 

Şekil 48: Cüzdanda Makine dikişi ve el dikişi 

 

Makine ile dikişte, düz ve kollu (çift ayaklı) dikiş makineleri yanında 

bilgisayarlı makineler de kullanılmaktadır (Megep, cüzdan tasarımı, 2008). 

Kaliteli dikiş için, dikiş uzunluğu ve sıklığının standart olması 

gerekmektedir. Modele göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 

cüzdanda 1 cm’de 3,5 dikiş bulunmaktadır. 

 

4.3. Bavullar 

İçine eşya konulan ve genellikle yolculukta kullanılan büyük çantaya bavul, 

daha küçük olan el bavullarına ise, valiz denilmektedir (sözlük gov.tr). 

Kullanılan malzemeye bağlı olarak bavulları çeşitlendirmek mümkündür: 
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Sert yüzeyli bavullar: Bu bavulların dış kısımları, su geçirmez, sert 

malzemelerden yapılmaktadır. Bu bavullar çeşitli malzemelerden 

üretilmektedir. Bu bavulların en hafif, en sağlam ve esnek olanları %100 

Polikarbonattan üretilenlerdir. Bu bavul üzerinde çizik oluştuğunda, bavul 

rengiyle karışarak kamufle olma eğilimindedir. Bunlar dışında, polikarbonat 

kompozitler de çok kullanılmaktadır. Deri ise, yumuşak olması, çabuk 

yıpranması, yırtılması nedeniyle sert yüzeyli bavullarda çok fazla 

kullanılmamaktadır. Bunun yerine suni deriden yapılmış (özellikle PU) 

bavullar kullanılmaktadır. 

 

Polikarbonat bavul               Poliüretan bavul 

Şekil 49: Bavul çeşitleri-1 

Yumuşak yüzeyli bavullar: Bu bavullar, yumuşak, aşınmaya karşı dayanıklı ve 

su geçirmez kaplamaya sahip bavullardır. Genellikle daha fazla eşya 

konulabilmesi için genişletilebilir özellikte olup, dış kısmında ekstra bölmeler 

mevcuttur. Bu bavullar deriden üretilebildiği gibi, çok maliyetli olması 

nedeniyle, genellikle naylon ya da polyesterden üretilmektedir. 

 

Sentetik                       Deri 

Şekil 470: Yumuşak yüzeyli bavullar 
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El bagajı: Uçakta yolcuların yanına alabilmesi için uygun boyutlarda olan 

çantalara, el bagajı denir. Bu çantalar, uçakta, baş üstü dolaplarına veya ön 

koltuğun altına sığabilen, küçük tekerlekli valizleri, sırt çantalarını, spor 

çantalarını ve seyahat çantalarını içermektedir. 

 

 

                                           Sentetik         Deri 

  Şekil 481: El bagajı 

 

Duffle valizler: Kısa süreli seyahatler ya da sporda kullanılabilecek valizlerdir. 

Bu valizlerin tekerlekli olanları ya da sırt çantası şeklinde kullanılanları vardır. 

Çok çeşitli malzemeden üretilmektedirler. 

 

Şekil 492: Duffle valiz (https://www.travelandleisure.com/) 

 

Giysi çantaları: Yolculuk sırasında takım elbiseleri taşımak ve korumak 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu çantalarda. takım elbisesini asmak için bir kanca 

ile birlikte, gömlek, kravat ve ayakkabılar için de birçok bölme bulunmaktadır. 
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Şekil 503: Giysi çantası 

 

Bavullarda istenebilecek özellikler: 

• Su geçirmez dış yüzey, 

• RFID koruması olan bir bölme, 

• Kolay hareket eden tekerlekler, 

• Kimlik kartı bölmesi, 

• Hırsızlığa karşı özel fermuar, 

 

 

Şekil 514: Özel fermuar kulpları 

 

Seyahat hırsızlığına karşı geliştirilmiş fermuarlardır. Fermuar kulplarına iki 

mıknatıslanmış parça eklenmesi ile kulpların otomatik olarak birbirini çekerek 

hızla kapanması mantığına dayanmaktadır. Bu, çantanın fermuarını açmanın 

biraz zaman ve çaba gerektireceği anlamına gelmektedir ki bu da hırsızların 

fark edilmesini sağlamak suretiyle hırsızlığın önlemesini sağlar. 
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4.4. Kemerler 

Kemer, giyilen kıyafetini süslemek ve belden sıkıp tutan, kimi zaman 

kumaştan, kimi zaman kumaştan ve/veya metal veya deriden yapılan bir 

aksesuardır. Kemerin aksesuar olarak kullanımı günümüzde daha yaygındır.  

Gerek kemerin kullanımında gerekse tasarımında fonksiyonelliğinin 

yanı sıra moda ve giysideki aksesuarlarla uyum içerisinde olmasına dikkat 

edilmektedir. Bu durumda kemer, giyside şık bir unsur olarak yerini almaktadır. 

Kemer modeli seçerken; 

• Kullanacak kişinin yaşı, 

• Fiziki yapısı, 

• Kullanılacak yer, 

• Zaman, 

• Kullanılacak kıyafetle uyumu ve 

• Moda dikkate alınmalıdır. 

 

4.4.1. Kemerin Tarihçesi 

Kemerin tarihsel gelişimi Tunç Çağından başlamaktadır. Bu çağda hem 

erkekler hem de kadınlarda kullanıldığı, buluntularla kanıtlanmıştır. 

Orta Çağdan önceki dönemlerde kemerler erkeklerde yoğun olarak 

kullanılmıştır. Orta Çağ ile birlikte kadınlarda da ön plana çıkmaya başlamıştır. 

İlk kullanımları ihtiyaç sonucu oluşmuş, ama ilerleyen zamanlarda erkek ve 

kadınlarda farklı modellerin kullanılmasının başlaması ile kadında aksesuar 

olarak da kullanılmaya başlanmıştır (Megep, Kösele kemer, 2012). 

Türk kültüründe ise eski Türkler olarak adlandırılan bozkır insanları 

İskitlerde kemer yaygın olarak kullanılan işlevsel bir aksesuar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Türklerde kemerlerin 3 farklı kullanım amacı vardır: 

İşlevsel kullanım amacı: 

• Pantolon gibi dış giysilerin ön kenarlarını kapatmak  

• Beli toplamak ve sıkmak 

• Giysiyi bedene oturtmak 

• Sırtı dik tutmak 

• Silah, bıçak gibi araç gereçleri taşımak 

Estetik kullanım amacı: 

• Giyimi zenginleştirmek 

• Farklılaştırmak 
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Sembolik kullanım amacı: 

• Güç, statü veya rütbeyi ifade etmek: Bu kullanım amacı özellikle kemer 

tokaları ile ortaya konmuştur. Tunç, değerli taşlar, altın, gümüş gibi güç simgesi 

malzemeler ile kişilerin sosyal seviyeleri, zevkleri, zenginlikleri yansıtılmaya 

çalışılmıştır (Özdemir, 2016). 

• Bolluk, bereket, uğur getirmesini istemek. (Gargı, 2007).  

 

4.4.2. Kemer Çeşitleri 

Kemerler çok farklı şekilde sınıflandırılabilir. 

1. Kullanıldığı yere göre kemer çeşitleri 

Spor kemerler: Günlük yaşamda kullanımından vazgeçilemeyen, giyimi 

bütünleyen, çoğu zaman modayı yansıtan kemerlerdir. Bu kemerler kösele veya 

kalın deriden yapılmaktadır. 

 

       Şekil 525: Spor kemer 

Fantezi kemerler: Yılan derisi, rugan gibi fantezi derilerin ya da ince 

kaliteli derilerin kullanıldığı kemerlerdir. Fantezi kemerlerde kullanılan kemer 

tokaları da fantezidir. Hem erkek hem de kadında kullanılır. 

           

 

          Şekil 536: Fantezi kemer 

 

2. Yaşa göre kemer çeşitleri: 
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Kadın-Erkek kemerleri: Erkek kemerleri klasik ve spor pantolonlarda 

kullanılır ve ölçü standardı vardır. Kadın kemerleri ise çok çeşitli model 

özelliklerinde yapılabilir ve farklı kemer tokaları ile süslenir. 

 

 
Şekil 547: Kadın kemerleri 

 
Şekil 558: Erkek kemerleri 

 

Çocuk kemerleri: Çocuk tekstil ürünleri için uygulanan sağlık güvenlik 

kuralları kemerlerde de uygulanmaktadır. 6 yaşına kadar kumaş kemerler 

kullanılırken, 7-12 yaş arası yumuşak deri kemerler kullanılabilmektedir. 

Kemerdeki tokaların kesici olmaması, zarar verici unsur içermemesine dikkat 

edilmelidir. 

 
Şekil 59: Çocuk kemerleri 

3. İmalat tekniğine göre kemerler: 

Sert kemerler: Kösele deri, Vaketa deri gibi sert derilerden yapılan 

kemerlerdir. Sert kemerler dayanıklıdır ve kalitelidir. 
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Yumuşak kemerler: İnce derilerden yapılan kemerlerdir. Sert deriden 

yapılan kemerler kadar uzun ömürlü olmamaktadır  (Megep, Bilgisayarda 

Kemer Modeli, 2012). 

 

4.4.3. Kemerde Tasarım Çalışması 

Kemerin modelinin tüm detayları ile belirlenmesidir. Bunlar: 

• Kemerin çeşidi, 

• Kemerin ölçüleri, 

• Üretiminde uygulanacak teknik, 

• Deri cinsi, 

• Toka çeşidi, büyüklüğü, 

• Kemerde dikiş kullanılacaksa, dikiş çeşidi. 

Kemerin tasarım aşamasından sonra kemer parçaları ayrıntılı olarak 

çizilir ve renklendirilir.  

 

Kemerin Bölümleri: Kemerin model özelliğine göre bölümleri farklılık 

göstermektedir.  Klasik bir kadın veya erkek kemeri aşağıdaki bölümlerden 

oluşmaktadır. 

Gövde: Kemerde tokalık ve uç kısmı arasında kalan dikdörtgen şerit 

halindeki bölümdür.  

Uçluk: Kemerin bel ayar deliklerinin açıldığı, ucu kavisli ya da sivri 

bölümdür. Delikler arası 2,5-3 cm’dir. 

Tokalık: tokanın takılacağı bölümdür. Standart tokalık uzunluk ölçüsü 

10 cm’dir. 

 

Şekil 560: Gövde-toka-uçluk 

 

Köprü: Tokalık bölümüne yerleştirilen ve uçluğu tutan kısımdır. Tek ya 

da çift köprülü modelleri vardır. 
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                                 Şekil 571: Kemerde köprü 

 

Toka: Kemerin iki ucunu birbirine tutturmaya yarayan bağlantı 

parçasıdır. Modele, kullanım yerine bağlı olarak çok farklı şekilde 

üretilmektedir. Kemerin albenisini artırır. 

 

Şekil 582: Toka örnekleri 

 

Kemer Beden Ölçü Tablosu:  

 

Şekil 593: Kemer ölçüsü 

Tablo 6: Kemer beden ölçü tablosu 

 

 

BEDEN ÖLÇÜSÜ KEMER ÖLÇÜSÜ (cm)

36 90

38 95

40 100

42 105

44 110

46 115

48 120

50 125

52 130
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4.4.4. Kemerde İş Akışı 

• Ölçüleri belirleme: Kemerin boy ve eni dikkate alınır. Ölçüleri müşteri 

verebilir, standart ölçü tablolarından kullanılabilir ya da kullanılacak giysi 

özelliğinden yola çıkılarak belirlenebilir. 

• Kalıp hazırlama: Kemer üretiminin en önemli adımlarından biridir. 

Kalıp el ile ya da modern işletmelerde doğrudan kemer kesim makinesinde 

yapılır. El işçiliğinin yoğun olduğu işletmelerde kemer kalıp hazırlığı, gövde 

kalıbı, uçluk kalıbı, tokalık kalıbı, köprü kalıbı, kemer kesim kalıbı olmak üzere 

5 aşamada gerçekleştirilir. 

Gövde kalıbı: Kemerin en ve boy ölçülerinin mukavva üzerinde çizildiği 

ve kesildiği kalıptır. Eğer şerit kesim makinesi kullanılıyor ise gövde kalıbının 

çıkarılmasına gerek yoktur, doğrudan şerit makinesinde kesilir. 

Uçluk kalıbı: Elde kesim yapıldığında kullanılır. Bel ayar deliklerinin 

açıldığı kalıptır. Kesim makinede yapılıyorsa uçluk kalıbına gerek yoktur. 

Tokalık kalıbı: Elde kesimde, toka ve zımba yerlerinin kesimini 

belirlemek için kullanılan kalıptır. Makinede kesim yapılacaksa bu kalıba gerek 

yoktur. 

Köprü kalıbı: Kullanım sırasında, kemer tokası kapatıldıktan sonra, 

kemerin sarkan ucunu toplamak için kullanılan kemer parçasıdır. Mukavvadan 

dikdörtgen şeklinde çıkarılır. 

Kemer kesim kalıbı: Elde kemer kesiminde, kemer gövde kalıbı, uçluk 

ve tokalık kalıpları birleştirilir ve mukavva üzerine tek kalıp olacak şekilde, 

tüm işaretleri ile birlikte aktarılır. 

 

 
Şekil 64: Kemer kesim kalıbı hazırlama (Megep, Kemer Yapımı, 2011) 

 

• Kesim: El ile veya makine ile yapılmaktadır. 
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Elde deri kemer kesimi: Elde deri kemer kesimi yapmak çok dikkat ve 

özen gerektiren bir iştir. Kesim hatalarının geriye dönüşü olmadığı ve derinin 

pahalı bir materyal olduğu düşünüldüğünde, çok titiz çalışılmalıdır. Elde 

çıkarılan kemer kesim kalıbı deri üzerine yerleştirilir, gümüş kalemi ile kalıp 

kenarlarından çizilir, toka uçluk delikleri, dil yuvası deliği, zımba basma 

delikleri ve toka kıvırma çizgisi işaretlenir ve kesim bıçağı ile hassas, düzgün 

kesim yapılır. Bıçak sık sık bilenmelidir. Kesimi yapılan deri, işaretli 

yerlerinden, toka uçluk delikleri, zımba delikleri, dil yuvası deliği delinir. 

Kemer köprü kalıpları derinin uygun yüzeyinden, çelik cetvel ve bıçak 

yardımıyla kesilir. (Megep, Kemer Yapımı, 2011). Makine ile deri kesimi: 

Günümüzde büyük firmalarda makine ile kesim yapılmaktadır. Makine 

kullanımı hem zamanı kısaltmakta hem de el ile kesimden kaynaklanan hataları 

azaltmakta böylece kaliteyi yükseltmektedir. Makinede kesim işlemi 3 aşamada 

yapılmaktadır. 

Makinede şerit kesimi: Kemer genişliğine 2 mm freze payı ilave edilerek 

makine genişliği ayarlanır. Makinede tek seferde birden fazla şerit kesilebilir.  

Uçluk ve tokalık kesimi: Makinede kesilen şerit derinin, üç kafa pres 

makinesi ile uçluk ve tokalık kısımları kesilir. Bu makinenin logo ve beden 

ölçüsü baskısı yapan çeşitleri de vardır. Kemer köprüleri de bu makine ile 

kesilmektedir (Özdemir, 2016). 

 

 
Şekil 605: Üç kafa pres makinesi ile uçluk kesimi (Megep, Kemer Yapımı, 2011) 

Köprü ve tokalık tıraşı: Kemer köprüsünün rahat kıvrılabilmesi, tokalık 

parçasının geri kıvrılma payının kalınlık yapmaması için tıraşlama işlemi 

yapılır. Tıraş, derinin istenen kalınlıkta inceltilmesi işlemidir. Bu işlem elde 

veya makinede yapılabilir. Elde yapılırsa özel tıraş bıçağı ile, makinede 

yapılırsa Şekil 65’te görülen tıraş makinesi ile yapılır. 
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(a)                                                  (b) 

Şekil 616: (a) elde, (b) makinede traşlama işlemi (Megep, Kemer Yapımı, 2011) 

 

Çift kat kemer modellerinde, katları (şeritleri) yapıştırmak için ilaçlama 

makinesi diğer adıyla lateks makinesi kullanılmaktadır. İki şerit arasına lateks 

maddesi sürülerek yapılır. Üst ve alt katmanlar ile ara malzemelerin üst üstüne 

sabitlenebilmesi için bir ezme işlemi yapılması gerekmektedir.  Bu işlem mahat 

makinesinde (ezme makinesi) yapılmaktadır (Özdemir, 2016). 

 

• Freze: Kalın derilere uygulanan, derinin kenarlarını parlatma, kaygan 

hale getirme form(bombe) verme ve pürüzleri giderme işlemidir. Kemere son 

genişliğini verir. Freze makinesinde uygulanır. 

• Kenar boyama: Frezeden çıkan derinin kenarlarının deri ile aynı renkte 

olması için yapılan boyama işlemidir. El ile veya makine ile yapılabilir. Elde 

yapılıyorsa, kenar boyası fırça veya sünger ile kenarlara sürülür. Makinede 

daha hızlı ve sorunsuz çalışılır. Kenar boyaları çabuk kurumadığı için, boyama 

işleminden sonra boya kurutma makinelerinde boyanın kuruması sağlanır. 

• Dikim: Çift katlı, astarlı kemerlerde kenar birleştirme ve astarlama 

işlemlerinde veya yüzey süslemelerinde dikiş makineleri ile yapılan işlemdir. 

Deri dikimine uygun dikiş makineleri ile yapılır. 

• Toka takma: Toka, plastik, kemik, metal…vb maddelerden yapılmış 

çok farklı şekilleri bulunan ve kemer uçlarını birbirine tutturmaya yarayan 

aksesuardır. Tokalar dikim yolu ile takılabildiği gibi trok çakma makinesi ile 

de çakılabilir. 

 

4.5. Saat Kayışı 

Saat kişinin en önemli aksesuarlarından biridir. Aynı zamanda kıyafeti 

de tamamlar. Saatin önemli parçalarından biri de kayışıdır.  
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Saat kayışı alırken dikkat edilmesi gereken faktörler şunlardır: 

• Kullanılması gereken amaç ve beklenen özellikler, 

• Kullanım yeri ve ortamın fiziksel koşulları, 

• Kıyafet tercihi. 

(https://roarcraft.com.tr) 

Deri saat kayışı üretiminde kullanılan deriler:  

Klasik kayışlarda, dana, inek, koyun, keçi büyük ve küçükbaş hayvan 

derileri kullanılmaktadır. Egzotik saat kayışı üretimlerinde ise deve, bizon, 

buffalo, timsah kertenkele, yılan, devekuşu, vatos, köpek balığı derileri 

kullanılmaktadır.  

Doğal kendi yapısı ile elde edilen derilerin kullanımının yanı sıra baskı 

yapılarak farklı desenli deriler de kullanılır.  

Kayış ölçüsü: Kayış ölçüsü olarak genişlik ve uzunluk dikkate alınır. 

Genişlik: Kayışın saate takıldığı kısmın mm cinsinden ölçüsüdür.  Erkek 

saatlerinin çoğunda 18 mm, 20 mm ya da 22 mm standart genişliklerdir. Bazı 

vintage saatlerde 19 mm genişlik kullanılabilmektedir. Geniş bilekler için 24 

mm ya da 26 mm genişliğe sahip kayışlar kullanılmaktadır. 

Kayış uzunluğu: Kadın ve erkek saat kayışları için uzunluklar farklıdır. 

 

Şekil 627: Saat kayışı ölçüleri 
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Şekil 638: Saat kayışı modelleri 

 

4.6. Pantolon Askısı 

Kemer kullanmak istemeyenlerin tercih ettiği bir aksesuardır.  Modern 

ve spor bir tarz oluşturmak için pantolonlara takılan askılar kullanana 

entelektüel bir hava katmaktadır. Pantolon askısı erkekler için kumaş 

pantolonlarla veya takım elbiselerle kullanılabilir. Parlak ve düz renk askılar 

erkek klasik giyim tarzı için ideal seçimler oluşturmaktadır. Sıra dışı veya 

eğlenceli bir tarz yaratmak için etnik desenli veya renkli modeller de tercih 

edilmektedir. Her mevsimde kullanılabilen aksesuarlardır.  Kravat yerine 

papyonla kullanılan askılar daha şık bir görüntü vermektedir. Pantolon askısı 

erkekler için hem kullanışlı bir aksesuar hem de şık bir kombin 

tamamlayıcısıdır. 

 

Şekil 69: Klasik pantolon askısı 

 

Günümüzde sadece erkekler değil, aksesuar olarak kadınlar da pantolon 

askısı kullanmaktadır. 

Erkek çocuklarda kemer yerine pantolon askıları tercih edilmektedir. 

Pantolon askıları görünüş bakımından 3 farklı türde üretilmektedir: 
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X Askı: Sırt detayından incelendiğinde iki tane çıtçıtı ya da düğmesi olan 

ve sırtta X şeklini oluşturan askılardır. Bu pantolon askısının önde ve arkada 

olmak üzere ikişer kemeri bulunmaktadır. 

Y Askı: Bu pantolon askısının kısa boylu iki küçük kemerli bağlama 

çıtçıtı bulunur. Sırttan bel kısmına doğru bakıldığında Y harfini andırır. Bu tür 

askılar her yaş grubu için mevcuttur. Pek çok kişi daha rahat giyinmek ve şık 

görünmek için askı modellerini satın almaktadır. 

M Askı: M detaylı erkek pantolon askısının iki ayrı kemerden oluşan 

önde ve arkada şeritleri vardır. Sırtındaki kemerler ayrı olacak şekilde pantolon 

beline bağlanır. Tüm askı türleri erkeklerin pantolonlarını daha rahat 

kullanmaları için önerilmektedir. 

 

4.7. Anahtarlık 

Üretiminde kullanılan malzemeye ve takılacak anahtar sayısına göre 

farklı anahtarlık çeşitleri bulunmaktadır. Anahtar üretiminde deri, ahşap, çeşitli 

metaller, plastik vb. gibi çeşitli malzemeler kullanılmaktadır (Megep, kancalı 

anahtarlık, 2011). 

 

Şekil 640: Tekli ve çoklu anahtarlık modelleri 

 

4.8. Telefon Kılıfları 

Cep telefonları için kullanılan kılıfların üretiminde hammadde olarak 

çoğunlukla gerçek deri, suni deri (genellikle PU) ya da silikon kullanılmaktadır. 

Deri kılıflar birkaç katmandan oluşmuştur. Dolayısıyla telefon yere 

düştüğünde, bu kılıflar, ince plastik kılıflara göre, darbeyi daha iyi emerek, 

telefonun zarar görmesine engel olmaktadırlar. 
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Şekil 651: Deri telefon kılıf modelleri 

 

Deriden yapılmış telefon kılıflarının farklı çeşitleri bulunmaktadır. 

Pantolon kemerine takılacak şekilde tasarlanmış modelleri de vardır. 

 

 
Şekil 662: Pantolon kemerine takılabilen telefon kılıfları 

 

Telefon kılıflarının cüzdan ile birlikte olan modelleri de vardır. Bunlar 

hem telefon kılıfı hem de cüzdan olarak ikiye katlanan bir modele sahiptir.  Bu 

kılıflarda, telefonun içine yerleştirileceği bir polikarbonat ek parça mevcuttur, 

telefonun ön kısmı, deriden yapılmıştır. Ön kısım, telefona ve cüzdan bölümüne 

erişmek için bir kitap gibi açılır. Telefonun cüzdan bölümü standart bir kredi 

kartı boyutunda ve genellikle 1-4 kart saklayabilmektedir. 

 

 

        Şekil 673: Cüzdanlı telefon kılıfları 

4.9. Tablet Kılıfları 

Tablet kılıfları, farklı malzemelerden ve farklı model özelliklerinde 

üretilmektedir. Tablet kılıfları, gerçek veya suni (PU/Vegan) deri ve çeşitli 
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kaplama malzemelerinden üretilmektedir. Bu kılıflar, günlük kullanımında 

ortaya çıkan çarpmalara, düşmelere ve çizilme ihtimaline karşı tabletleri 

korumaya yardımcı amaçlı kullanılmaktadır.  

 
          Şekil 684: Tablet kılıfı 

Tablet kılıfları, çok farklı renklerde üretilebildikleri gibi, şeffaf, 

yüzeyleri mat veya parlak olabilir. Bu kılıflarda tüm düğmeler ve hoparlörler 

için açıklıklar ve delikler vardır, bu nedenle tabletin işlevselliğini etkilemez. 

 

4.10. Deri Takı 

Takı, insan vücudunun değişik yerlerine takılan, farklı malzeme ve 

tekniklere sahip, farklı estetik biçimlendirme ile gerçekleştirilen süsleme 

unsurlarıdır. Türk Dil Kurumu’nun tanımına bakıldığında, takı çoğunlukla 

evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, 

zincir gibi aksesuarların tümüdür. Deri takılar, hafif, kullanışlı olması, ömrünün 

uzun olması gibi avantajları nedeniyle tercih edilen aksesuarlardandır. 

 

4.10.1. Takının Tarihçesi 

Takı kullanımı, yapılan kazılardaki buluntuların neredeyse hepsinde takı 

örnekleri bulunmaktadır. Yani insanlığın tarihi kadar eski bir aksesuardır.  

Metali şekillendirmeye veya taşı yontmaya başlamadan önce insanın ilk takı 

örnekleri o dönemde yaşanan çevrede ulaşılabilen kemikler, nesneler veya 

farklı organik malzemelerden yapılmıştır. Bu malzemeler ile oluşturulan ilk 

takı örneklerinde şerit, saç…vb lifler ile objeleri bağlayarak veya liflerin 

objelerin içerisinden geçirilerek takımasıyla kullanmıştır. Bugünlere kadar 

ulaşabilmiş en eski takılarda, kabuklar, sert olmayan taşlar, dişler, hatta ahşap 

ve kurutulmuş meyveler…vb nesneler kullanılmıştır. (Ayata, 2018). 

İlk takılara Paleolitik Çağ’da rastlanmaktadır. Bu çağda 2 amaçla 

kullanılmıştır.  
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• Dinsel tören ve ayinlerde insan ile tanrı arasındaki iletişimi sağlamak, 

• Muskalarla bereketi artırmak, kötülüklerden korumak. 

 İlerleyen dönemlerde takılar, mühür, büyüklük, güç ifadeleri anlamlarına da 

gelmeye başlamıştır. Takının süs eşyası olarak kullanılması daha ileri 

dönemlere rastlamaktadır. 

 

4.10.2. Deri Takı Çeşitleri 

Küpe: Kulak memesi veya kıkırdak bölgesine takılabilen bir süsleme 

türüdür.  

 

 

Şekil 695: Deri küpeler 

Gerdanlık: Çoğunlukla altın, gümüş gibi çeşitli madenlerden yapılan 

paralarla veya çeşitli taşlarla süslenmiş olan ve boyun bölgesine takılan, 

kolyeden daha gösterişlisi olan bir takıdır.  

 

 

Şekil 706: Deri gerdanlık 

 

Kolye: Boyun bölgesine takılan bir takıdır. Çoğunlukla bir ipin üzerine 

dizilerek oluşturulan bu takıda içerisinden ip geçebilen küçük nesneler, 

geometrik şekiller veya birbirine geçirilmiş halkalardan oluşabilirler. 

Uzunlukları değişebilmektedir.   
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Şekil 717: Deri kolyeler 

 

Hamaylı: Silindir, üçgen, kare, yıldız ve benzeri şekillerde içi boş olup, 

içine muska ve nazarlık konularak uzun bir zincir ile boyuna düz veya çapraz 

olarak takılan takılardır.  

 

 

Şekil 728: Deri hamaylı 

 

Broş: Çoğunlukla kadınların göğüs bölgesine takarak kullandıkları bir 

takıdır. Altındaki iğne yardımı ile giysilerinin üzerine takılabilen bir süs 

çeşididir. Çeşitli form ve özellikte olabilirler (Tav, 2013). 

 

 

Şekil79: Deri broş 

Bileklik: Süsleme amacıyla bileklere takılan takılardır. 
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Şekil 730: Deri bileklikler 

 

Halhal: Kadınların ayak bileklerine taktıkları halkadır. 

 

 

Şekil 741: Deri halhal 

Yüzük: Bronz çağında ortaya çıkmıştır. Önceleri basit bir halka iken 

daha sonra kıymetli taşlar ilave edilmiştir. 

 

 

Şekil 752: Deri yüzük 

Toka: Deri üzerine çeşitli süsleme teknikleri kullanılarak yapılan, şık saç 

takılarıdır. 

 

 

Şekil 763: Deri tokalar 
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Giyilebilir Vücut Takıları:  

Metal aksesuarlar ve birleştirme aparatlarıyla özellikle üst bedeni saracak 

şekilde tasarlanmış takı niteliği taşıyan aksesuarlardır. Günümüzde kıyafeti 

tamamlamak adına yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 774: Giyilebilir deri takılar 

 

4.10.3. Deri Takılarda Kullanılan Deri Çeşitleri 

En yaygın olarak kullanılan deriler kösele derisi ve davul derisidir. Bu 

iki deri türü dışında farklı deriler de kullanılmaktadır.  

 

Kösele Derisinden Takılar  

Kösele deri takılarda kullanılan süsleme teknikleri şunlardır: 

Motif: Kesim ile oluşturulmuş küçük parçaların bir araya getirilmesi sonucu 

oluşmuş desenlerdir. 

Oyma: Deride görsel etkiyi artırmak için kullanılan en yaygın süsleme 

tekniğidir. Keserek veya kazıyarak yapılabilmektedir. 

 

 

Şekil 785: Keserek oyma tekniği 
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Şekil 796: Deri bileklik çizim ve kazıma örnekleri 

 

Çelik çubuklarla motif oluşturma: 

 

 

Şekil 807: Çelik baskı çubuklarla motif oluşturma örnekleri 

Kabartma:  

 

Şekil 818: Deride kabartma tekniği ile desen oluşturma 

Boyama: Özel boyalar ile, fırça veya keçe kullanarak derinin boyanmasıdır. 

 
Şekil 882: Deride boyama tekniği ile desen oluşturma 

Yakma dağlama tekniği: Yakma makinesi ile deri üzerine çizilen şeklin 

yakılması ile oluşur. 
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Şekil 830: Yakma tekniği ile desen oluşturma 

 

 

Davul Derisinden Takılar  

Kösele deri kadar yaygın kullanılmasa da, davul derisinden yapılmış 

takılar da tercih edilmektedir. 

 

 

Şekil 841: Davul derisi takı örnekleri 

4.10.4. Deri Takılarda Kullanılan Süsleme Malzeme ve Metodları 

Zımbalar: Metal zımbaların, zımba aleti ile deriye işlenmesi ile oluşmaktadır. 

Özellikle bilekliklerde, kolyelerde sıkça kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 852: Zımba Süsleme tekniğiyle oluşturulan bileklik ve kolye 

Fisto ve dikişler: Deri kenarlarına farklı biçim vermek amacıyla yapılan 

işlemdir. Fisto kenarlar, makinelerde yapıldığı gibi kesim bıçakları ile de 

yapılmaktadır. Deri takılarda kullanılan dikişler el veya dikiş makinesi ile 
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yapılmaktadır. Elde yapılan dikişlerde dikiş iğnesi kullanılabildiği gibi, iğne 

olmadan ilmekler arasından ipliği geçirmek suretiyle de yapılabilmektedir. 

 
Şekil 863: El ile yapılan dikişler 

Deri dikme makineleri kullanarak hızlı, düzgün dikişler elde edilmektedir. 

 

Şekil 874: Makine ile yapılan dikişler 

Fiyonklar: Deri takılarda yaygın kullanılan süsleme tekniğidir. Çok çeşitlidir. 

• Gül, Çiçek fiyonkları, 

• Kravat fiyonk, Piliseli fiyonk, Figürlü fiyonk, 

• Süslü ve taşlı, tokalı fiyonklar 

 

 

Şekil 885: Gül, Çiçek fiyonkları 

 

Şekil 896: Kravat, piliseli, figürlü fiyonk 
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Şekil 907: Süslü ve taşlı, tokalı fiyonk 

Büzgü: Deriyi katlayarak ya da büzerek yapılan süsleme işlemidir. Özellikle 

davul derisi kullanılacaksa önceden ıslatılması gerekmektedir.  

 

 

Şekil 918: Deride büzgü uygulaması (Megep, Saya Süsleme, 2011) 

Örme Yöntemleriyle Oluşturulan Deri Takılar: Makrome tekniği 

kullanılarak ince deri iplerle yapılan bir süsleme tekniğidir. 

 

 

Şekil 99:  İğneli-iğnesiz örme tekniği ile şekil oluşturma 

 

 

Şekil 920: Örme tekniği 

 



67 | DERİ SARACİYE ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

 

Şekil 931: Deri örme bileklik 
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BÖLÜM 5. 

SARACİYE ÜRÜNLERİNDE SÜSLEME 

 

5.1. Baskı Yöntemi ile Süsleme  

Klişe Baskı: Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, 

şekil, yazı çıkarılmış metal levhalara klişe denir (Türk Dil Kurumu). Bu 

levhalar kullanılarak yapılan baskıya da klişe baskı denir. Klişe, klişe baskı 

makinesine monte edilip, sıcaklık ve süre ayarı yapıldıktan sonra, makine 

altındaki deri üzerine makinenin ısı ve zaman ayarı yapılarak basınçla baskı 

gerçekleştirilir.  

Yaldızlı Baskı: Varak kağıdı konulmuş deri üzerine, ısıtılmış klişenin 

basılmasıyla oluşan bir baskı çeşidi olup, parlak bir görünümü vardır. 

Çoğunlukla yazı ya da amblem basımında kullanılmaktadır. Altın, gümüş, bakır 

gibi renkleri vardır.  

Boyalı Baskı: Derinin üst yüzeyinin, renkli film ile kaplanması ile 

oluşturulan ve genellikle ham deri üreticilerinin kullandığı bir baskı çeşididir.  

Kabartma Baskı: Deri üzerinde kabartı şeklinde oluşturulan baskı 

türüdür.  

Bu baskılar, derinin işlendiği işletmelerde, plaka şeklindeki klişelerle, 

baskı makinelerinde basılmaktadır. Bu plakaların üzerinde yapılması istenen 

desen ya da logo gibi değişik şekiller ısı ve basınç ile deri üzerine 

aktarılmaktadır. 

 

Şekil 942: Kabartma baskılı cüzdan 

Sıcak Baskı: Bu baskı çeşidi, mekanik kollu klişe baskı makinesinde, 

çıplak deriye, elle basınç uygulayarak yapılmaktadır. 

 

https://sozluk.gov.tr/
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Şekil 953: Sıcak baskılı kartlık (Megep, makine süslemeleri, 2011) 

Desen Baskı: Direkt olarak deri üzerine ya da varak kağıdı kullanarak 

yapılan baskı türüdür. 

 
Şekil 964: Desen baskılı kemer 

5.2. Oyma Yöntemi ile Süsleme 

Oyma yöntemi ile süslemede, ürün üzerinde kesilen kısma farklı renkte 

bir deri parçası deri ürüne monte edilmektedir. 

 

 

           Şekil 975 : Oymalı cüzdan 

5.3. Boyama Yöntemi ile Süsleme  

Saraciye ürünleri boyama tekniği kullanılarak da süslenebilmektedir. 

Bunun için istenen desen ürün üzerine çizilip, doğal boyarmaddeler, sentetik 

boyarmaddeler ya da deriyi boyayan boyarmaddeler kullanılarak 

boyanmaktadır. 
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Şekil 986: Boyama yöntemi ile süslenen çanta ve kemer 

Atalan ve arkadaşları (2022), boyama ile deri süsleme kapsamında keçi 

derisi üzerinde Ebru sanatıyla süsleme uygulamaları gerçekleştirmişlerdir. Bu 

çalışmada yapılan uygulamalardan örnekler Şekil 106’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 997: Deri Üzerine Ebru Uygulamaları (Atalan, 2022) 

 

5.4. Makine ile Süsleme 

Büzgü Yaparak Süsleme: Dikişte kumaşın bir ucundan istenilen yere 

kadar geçirilen bir ipliğin çekilmesi ile oluşan, kumaşın bolluğunu azaltan sık 

küçük kıvrıma büzgü denir (Türk Dil Kurumu). Büzgü, elde edilmek istenen 

görüntüye göre farklı şekillerde olabilmektedir. 

 

 

Şekil 1008: Büzgü örnekleri 

Aplike ile Süsleme: Desenli ya da düz kumaştan kesilen motiflerin 

başka bir kumaşa işlenmesi durumuna aplike denilmektedir (Türk Dil Kurumu). 
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Şekil 10109: Aplike örnekleri 

Dikiş ile Süsleme: Saraciye ürünlerinde farklı dikiş türleri 

kullanılmaktadır. Şekil 109’da bu dikiş türlerine örnekler verilmiştir.  

 

 

(a)            (b)                             (c) 

Şekil 1020: Tek spor dikiş (a), Çift spor dikiş (b), zigzag dikiş (c) 

 

Nakış makinesi ile Süsleme: Bilgisayarlı nakış makinelerinde 

yapılmaktadır. Nakış yapılacak desen bilgisayara aktarıldıktan sonra nakış 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 1031: Nakışlı deri ürünler 

5.5. El Süslemeleri 

Saraciye ürünleri, hazır gereçlerle, boncuk, pul, şerit ve kordon gibi hazır 

malzemelerle, yakarak ya da farklı örgü teknikleriyle süslenebilmektedir. 

Zımba ile süsleme 
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Şekil 1042: Zımba ile süslenmiş çanta 

Metal aksesuarla süsleme 

 

Şekil 1053: Metal aksesuar örnekleri 

Boncuk ve Pul ile Süsleme  

 

 

                                    (a)                                (b) 

Şekil 1064: Pul  (a) ve boncuk (b) ile süslenmiş çanta 

5.6. Yakarak Süsleme 

 Isıtılmış farklı özellikteki uçların yakarak yüzeyde oluşturduğu izlere 

yakma denir. Deri üzerine yakma makinesinin kızgın ucu ile noktalar şeklinde, 

çizgi oluşturarak desenin yakılması işlemine de yakarak süsleme denir (Megep, 

el ile süsleme). Yakama işlemi, kızdırılmış sivri uçlu malzemelerle, deri ürün 

üzerine alev püskürterek ya da ürünü aleve tutarak gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 1075: Yakma ile desenlendirilmiş kemer 

5.7. Örme ile Süsleme 

Bu yöntem ile süslemede düz örgü, üçlü düz örgü, dörtlü zikzak, altılı 

zikzak gibi örgü çeşitleri bulunmaktadır.  

 

Şekil 1086: Örülmüş deri çanta örnekleri 

 

5.8. Şekilli Süsleme 

Geometrik şekiller kullanılarak, belirlenmiş bir form üzerine, hazırlanan 

malzemenin gömülmek suretiyle, yapıştırılarak, dikilerek ya da işlenerek 

eklenmesi ile elde edilen yapıya mozaik denir. Bunlara ait örnekler de Şekil 

116’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 1097: Mozaik şekilli çanta örnekleri 
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BÖLÜM 6. 

DERİ SANAYİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

 

Günümüzde tüketicilerin satın aldıkları ürünlerden beklentisi çok 

artmıştır. Artık aldıkları ürünlerin etik, şeffaf üretim yapan firmalar tarafından 

üretilmiş ve çevre dostu ürünler olmasını istemektedirler ve bu eğilim gün 

geçtikçe daha da artmaktadır. 

Ham derinin işlenerek mamule dönüşmesi sırasında, hem hammaddenin 

organik yapısı, hem de üretim sürecinde büyük oranda su ve kimyasal madde 

kullanımı ve bunun sonucunda ortaya çıkan kimyasal reaksiyon ürünleri 

nedeniyle kötü kokular, atık sular, gazlar ve katı atıklar, çevrecilerin dikkatinin 

bu sektöre iyice yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Çevrecilerin baskısı ve çevre dostu ürün ve hizmetlere yönelik artan 

taleple birlikte küresel markalar, sorumlu üreticiler tarafından üretilen 

“sürdürülebilir deriye” yönelmektedir. Hem bu küresel müşteriler hem de çevre 

sertifikaları üreticileri yönlendirmektedir. 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan 1987 

tarihli “Ortak Geleceğimiz” raporu, sürdürülebilirliği, “kalkınmayı gelecek 

nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak” 

olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, geniş çapta benimsenmiş olsa da, 

sürdürülebilirlik için tüm ülkelere veya sistemlere uygulanabilecek standart bir 

tanım veya çerçeve bulunmamaktadır. 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organisations) 'nun 

2019 yılında yayınladığı “Sürdürülebilir Deri Üretimi Çerçeve Raporu”, deri 

sanayinde sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki noktalara odaklanır: 

• Kaynaklar (deri, kimyasallar, su, enerji) 

• Üretim sürecinde oluşan emisyonlar (katı, sıvı ve gaz atıklar) 

• Nihai ürünün kalitesi ve çekiciliği, dayanıklılığı 

• Kullanım ömrü sona erdikten sonra ürün kullanımı. 

Çoğu küresel endüstride olduğu gibi, deri üreticileri de üretimlerinin 

çevre üzerindeki potansiyel etkisiyle mücadele etmek zorundadır. Sorumlu 

üretim uygulamaları, üretim sırasında kullanılan enerji, su ve kimyasalların 

miktarının yanı sıra katı atık, atık su ve hava emisyonlarının azaltılmasını 

hedeflemelidir. 
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Sorumlu deri üreticileri, sürdürülebilir deri üretimine olan bağlılıklarını 

müşterilere göstermek için genellikle çeşitli denetim sertifikalarına 

başvurmaktadırlar. 

Yenilenebilir enerji kullanmak, atık suyu etkili bir şekilde arıtmak, 

sosyal sorumluluk sahibi olmak veya daha güvenli kimyasallar kullanmak deri 

üreticilerinin sorumlu ve daha sürdürülebilir deri üretimi gerçekleştirmek 

açısından önemli kriterlerindendir. 

Deri ürünlerin kalitesi ve dayanıklılığı, ürün ömrü düşünüldüğünde 

önemli faktörlerdir, çünkü uzun ömürlü bir ürün, çevreye duyarlı olanların 

ihtiyaç duydukları ürün sayısını azaltmalarına ve birçok kez kullanmalarına 

yardımcı olacaktır. 

Yurtdışında bazı şirketler, daha eski, ikinci el deri ürünlerinin 

yenilenmesine ve onarılmasına olanak tanıyan satış sonrası hizmetleri 

başlatarak ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak suretiyle sürdürülebilirliğe 

katkıda bulunmaya çalışmaktadırlar. 

Günümüzde çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla, üreticiler 

tarafından, deri üretim sürecinde kimyasal tabaklama yerine bitkisel tabaklama 

yöntemlerinin kullanılması önerilse de, bu sistemlerin pahalı olması ve sera 

gazı salınımı ve fazla su kullanımı gibi olumsuz etkilerinin yok edilememesi bu 

yöntem değişikliğinin sürdürülebilirlik için yeterli olmadığını göstermektedir. 

Bu nedenlerle, son yıllarda, deriye alternatif olacak malzemelerle ilgili 

araştırma-geliştirme faaliyetleri artmış ve vegan deri kullanımına yönelim 

yaygınlaşmıştır. Özellikle bitkisel esaslı olan vegan deriler, hem çevre dostu 

olmaları, hem sürdürülebilir olmaları hem de hayvan derisine alternatif olmaları 

nedeniyle çok rağbet görmektedir.  

Günümüzde kaktüs, mantar, şarap, kombucha çayı, zeytin, ananas 

yaprağı gibi maddelerden deri görünümüne sahip, doğal kumaşlar 

üretilmektedir. Birçok marka ve firma da artık vegan derileri, üretimlerinde 

hammadde olarak kullanmayı tercih etmektedir. Tüketicilerin bu konudaki 

hassasiyetinin de giderek artması, çevre ve hayvanlar üzerine, deri sanayinin 

olumsuz etkisini azaltmaya devam edecektir. 
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