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ÖZ 

Devekuşu derileri egzotik deri grubunda yer alıp oldukça pahalı fiyatlarıyla satışa 

sunulan derilerdir. Bu çalışmada ergin devekuşu derileri özel bir reçete ile işlenerek 

saraciye işlemine uygun olarak mamul hale getirilmesi planlanmıştır. Saraciye 

olarak kullanımına uygunluğunu değerlendirmek için el işçiliği ile bayan çantası 

yapımında kullanılmıştır. Kesim ve dikim işlemleri elle yapılmıştır. Uygulanan 

reçetenin devekuşu derileri için saraciyelik deri üretimine uygun olduğu ve bu 

şekilde işlenen deve kuşu derilerinden katma değeri çok yüksek ürünlerin 

geliştirilebileceği anlaşılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Devekuşu,Ür-ge,Çanta,Saraciye,Deri 

JEL Sınıflandırma Kodu: M31, M11 

 

 

PRODUCTION AND DEVELOPMENT IN LEATHER SECTOR: 

OSTRICH SKIN TREATMENT AND CONVERSION TO A LEATHER  

PRODUCT 
 

ABSTRACT 

 
Ostrich leathers are in the exotic leather group and they are offered for sale at very 

expensive prices. In this study, the adult ostrich skins were processed with a special 

recipe and planned to be used for leathergoods. In order to evaluate the suitability of 

it used for leathergoods, it was used in handcrafted women's handbags. Cutting and 

sewing were done by hand. It is understood that the prescribed recipe is suitable for 

the production of leathergoods for ostrich skins, and the high value added products 

of the ostrich skins processed in this way can be developed. 
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1. GİRİŞ  

Ülkemizde dericilik sektörü oldukça gelişmiş olmasına rağmen katma değeri yüksek ürün 

geliştirilmesi ve marka yaratılması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle yüksek 

vadeli satışların olması küçük ve orta ölçekli firmaların piyasada tutunamaması ve iflasına bile 

neden olabilmektedir. Deri sektöründe küçük ve orta ölçekli firmaların çalışabileceği farklı ürün 

gamları oluşturulması; özellikle butik üretim yapılması bu firmaların ayakta kalması ve hatta 

büyüyerek ihracatta üst konumlara gelebilmesi de olasıdır. Bunun çıkış noktası da bu firmaların 

katma değeri çok yüksek ürün üretmeleridir.  Bu bağlamda da egzotik deri üretimi fırsat 

yaratabilir. 

Egzotik deriler devekuşu, timsah, yılan, vatos balığı vb. gibi hayvanlardan elde edilen 

derilerdir. Egzotik deriler elde edildikleri hayvanın yapısal özelliğini taşıyan tipik bir görüntüye 

sahiptirler. Örneğin devekuşu derisi, hayvanın tüy kısmı deriden ayrıldıktan sonra, deri 

üzerinde görülen iri gözeneklere sahiptir. Her ne kadar taklitleri yapılmaya çalışılsa da 

orjinalinin yerini tutmamaktadır. Devekuşunun gövde ve bacak derisinin yapısı birbirinden 

farklıdır ancak her iki kısım da kendine has tipik yapı gösterdiğinden katma değeri yüksek ürün 

geliştirmeye uygundur. 

Katma değer yaratımı konusunda bir diğer husus da el işçiliğini kullanmak ve farklı 

tasarımlara yönelmektir. Dünya markası olmuş büyük firmalar bile tasarımlarda el işçiliği 

kullanmayı tercih ederek fark yaratmaya çalışmaktadır.  Özellikle son yıllarda Dior gibi büyük 

firmalar farklı sanatçıları kullanarak el yapımı tasarımlara yönelmişlerdir. Lüks saraciye 

üreticisi Dior 10 sanatçıyla birlikte el yapımı özel ürünler için tasarımlarının geliştirilmesi 

üzerine bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında yer alan sanatçılar; Lee Bul, John Giorno, 

Hong Hao, Jack Pierson, Friedrich Kunath, Namsa Leuba, Betty Mariani, Jamilla Okubo, 

Spencer Sweeney  ve DavidWiseman’dır. 

(https://leatherbiz.com/fullitem.aspx?id=146985&fbclid=IwAR2K4QRhfd3JD8NzCQeLWbx

xBBWYJQgJt7QSAaFQZkBdZ_Xz3aR637IC9cw).  

Bu çalışmada devekuşu derileri işlenerek saraciye amaçlı çanta yapımında kullanılmıştır. 

Farklı deri yapısında sahip devekuşu derileri birçok deneme sonrasında saraciye için uygun 

şekilde işlenmiştir. Çanta tasarımı ve kalıp çıkarımı yapıldıktan sonra deriler elle kesilerek 

tamamen elle işlenmiş ve dikilmişlerdir. Süslemeler için vaketa deri parçaları kullanılmıştır. 
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2.MATERYAL  VE METOD 

2.1.DEVEKUŞU DERİSİ İŞLENTİSİ 

Devekuşu derilerinin  kesildikten sonra tüyleri yolunduğu  ve kurutularak konserve edildiği tespit edilmiştir. Derilerin çok kurutulduğu 

gözlenmiştir. Kurutularak konserve edilmiş derileri işlemek diğer deri işlentisine göre oldukça zahmetli ve profesyonellik gerektiren bir husustur. 

Reçete oluşturulması ve tüm deri işlentisi Prof. Dr. Eser Eke Bayramoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1-Devekuşu derisi işlentisi 

 
İşlenti Malzeme  % oC Süre  PH Açıklama  

1. ıslatma  Su  1000 20    

 Borron SE (Noniyonik 

sürfektan) 

0.2     

 Gemacid LP (bakterisit)   2 gece   

2. Islatma-

yumaşatma 

Su  200 30 24h  

 

  

 Acı soda (Na2CO3) 1   7.5  

 Borron SE 0.2  3 saat   

Derilerin ıslanması sorunlu bu nedenle ıslatma işlemine devam edildi 

 +su 200     

 NaCl 2     

 Acı soda (Na2CO3) 1  8.5  1 saat çevir 1 saat durdur- 1 gece 

Ön etleme      Etlemenin zor yapıldığı özellikle  tüy 

köklerinin sorun yarattığı tespit edildi. 

Tülek gözenekleri patlatılmamalı. 

Katman şeklinde yağ çıktığı gözlendir.  

Tüy giderme Su 500  Su   

 Na2S 1.5     

 CaCO3 4  1 saat 11 1 gece 

      Sabah deriler şişmiş, epidermis 

uzaklaşmış ancak bazı tüy kökleri 

derinin içinde kalmış 
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Kireçlik Su 500     

 Erhavit SP 1     

 Na2S 0.5     

 CaCO3 4  15 dk.  1 gece + hafta sonu 

Etleme 

 

     Hayvanın yapısı itibariyle etleme 

makinasında çalışmak profesyonellik 

istiyor. Yaş taş olsa daha etkin etleme 

yapılabilir. 

Budama, 

tartım 

      

Kireç 

giderme  

Su  100     

 Dermascal DS (Kireç 

giderici) 

  2 saat  Fenol Fitaleyn kesit kontrol- kesit 

pembe 

 Su  200     

 Amonyum sülfat      

 Oropon OR (Pankreatik 

enzim) 

0.1  1 saat 9.1 1 gece 

Etleme       

 Su 200     

 Dermascal DS 1     

 Oropon OR 1.5  30 dak. 8  Süz 

      Tuzlu suyla yıkama 

Yağ Giderme Borron SE   20 dk.  1 gece, sabah süz 

 Su  50 30    

 Relugan GT-50 

(Glutardialdehit) 

1  20 dk.   

 +Su 100 33 20 dk.  Süz, yıka  

Etleme: Makinada etleme yapılmadan önce boyun ve bacak kısımları ayrıldı. 

Pikle  Su  100    7 Be 

 HCOOH 1.8     

 Borron SAF  0.2  1 saat   

Ön tabaklama Natol CA (Melamin 

reçinesi) 

1.5     

 Magnopal TGR 

(Amfoterik akrilik 

kopolimer) 

1  1 saat 3  
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Tabaklama       

 Tankrom SB (%33 

Bazisiteli krom 

tabaklama maddesi) 

2.5  1 saat  Süz, yıka  

 Tankrom SB 2.5  1 saat 3 1 gece +sabah 3 saat döndür 

 HCOONa 1  1 saat   

 NaHCO3 1  1 saat  4 Süz , soğuk suyla yıka 

      Sehpala, 3 gün beklet 

Bitkisel 

Tabaklama 

Su 200 25    

 CH3CO2H 

 

0.4  30 dak.  Süz, çalkala 

 Su  100 40    

 Coripol UFB/W 

(sülfate ve sülfone 

sentetik yağ) 

1  20 dak.   

 Mimoza 3  30 dak.   

 Pellutax PS 

(Dispergatör tanen) 

1  5 dak.   

 Kebrako 2     

 Coripol UFB/W 1  30 dak.   

 Sumak 2     

 Coripol UFB/W 1  1 saat 4  

 HCOOH 0.25  1.5 saat 3.8 

süz 

 2 gece beklet 

Islatma Su 200  15 dak.  Yaş taş ile derilerin leş tabakası 

temizlendi.  

 Su 200 25 10 dak  1 gece 

 Su 200 25    

 Coripol UFB/W 0.5  20 dak   

 Tannesco HN 

(Krom sintan) 

2  30 dak   

 HCOONa 1,5  45 dk  1 gece 

 NaHCO3 1  10*2+30 5,5  

      Süz-yıka  

Boyama  Su  200 30    

 Amonyak  1  10 dk    
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 Invaderm LU (Boya 

yardımcı 

malzemesi) 

0.5     

 Brown HH (Boya) 1.75  1 saat   

 Magnopal 

PGN(Akrilik dolgu) 

2,5  20 dak   

 Retingan R-6 

(Reçineli dolgu) 

3  20 dak  1 saat 

Yağlama-retenaj + su  50 60    

 Trupon OSL (Süfite 

ve Fosfatizlenmiş 

yağlar karışımı) 

2     

 Pellan 802 (sentetik 

yağ) 

2     

 Trupol RD (Süfate 

ve sülfite yağ asidi 

esterleri) 

2  60 dak   

 Formik asit  0,5  40dak  4  

 Natol CA (Melamin 

dolgu) 

1  15 dak   

 Pellan 802 0.5  10 dak.   

 Formik asit  0.2  10 dk  3.9  

      Süz, soğuk su ile yıkama 

Sehpalama, askı, kuruduktan sonra tav, gergi , kuru tıraş  
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2.2. DEVEKUŞU DERİSİNDEN ÇANTA YAPIMI 

Mamul hale gelmiş deri incelendiğinde but kısımlarında yapısal potlukların olduğu Şekil 

1 de de açıkça görülmektedir. Derinin tüylerinin çıktığı kısımlar hayvanın sırt kısmında 

yoğunlaşmıştır. Katma değeri yüksek bir ürün tasarımında deride yapısal veya cilt hatalarının 

bulunması kabul edilemeyeceği düşünüldüğünden derinin bozuk kısımlarını örtecek şekilde 

vaketa deri parçası kesilip üzerine özel bir desen çizilmiştir (Şekil 2). Desen biz ile tek tek elle 

delinerek şekil hatları oluşturulmuştur. Motifin orta noktasına marka (Cem Varsoy -CV logosu) 

işlenmiştir. Motif deri nemlendirildikten sonra, içi kör bir aparatla dövülerek kabartılarak 

şekillendirilmiştir. Çantanın taban kısmına yine dövülmüş vaketa derisi şerit şeklinde kesilerek 

çantanın alt bölümüne gelecek şekilde yerleştirilmiş ve bu şekilde elle dikilerek çantada vaketa 

deriler aksesuar olarak kullanılmıştır. Çanta saplarının ek kenarlarına özel bir örgü yapılmıştır 

ve metal aksesuarla birleştirilmiştir. Çanta saplarında ve çantanın taban kısmında altın renkli 

rivet ve aparatlar kullanılmıştır. Çanta altın renkli fermuarla birleştirilerek kapanışı 

ayarlanmıştır. Çanta yapımında model tasarımı- çizimi, özel kalıp çıkarımı, tüm kesim ve dikim 

işlemleri elle yapılmıştır ve Tasarımcı Cem Varsoy’a aittir. 

 

Şekil 1- Mamul hale gelmiş devekuşu derisi 

 

 

Şekil 2- Bozuk kısımların vaketa deri ile gizlenmesi 
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Şekil 3 : Eser Eke Bayramoğlu ve Cem Varsoy ortak çalışması ile devekuşu derisinden 

çanta üretimi (Orj.) 

SONUÇ  

Çalışma sonucunda devekuşu derisinden tamamen elle yapılmış şık bir çanta elde 

edilmiştir. Çanta lüks tüketim malzemesi sınıfına girdiği için piyasada yüksek fiyata satışı 

mümkündür. Günümüzde Prada, Mulberry, Hermès ve Louis Vuitton vb. firmalar 

devekuşundan mamul çantaları yüksek fiyatlarla satışa sunmaktadırlar. Mulberry devekuşu 

derisi bir çantayı 7000 USD satmaktadır(https://www.ebay.com/itm/New-Mulberry-EXOTIC-

OSTRICH-Emerald-Green-Large-Bayswater-Shoulder-Bag-Gold-/281456995522). Prada ise 

4385 USD satmaktadır. (https://www.tradesy.com/i/prada-galleria-coral-saffriano-leather-

peach-ostrich-tote/9043720/).  Lüks çanta yapımında Hermes gibi ünlü markalardaha da iddialı 

davranarak, aksesuarlarında platin, altın ve elmas kullanmaktadır. ( 

https://kabinetprive.com/shop/product/hermes-kelly-28-

sellierterrecuiteostrichwithgoldhardware?ref=USD_feed&gclid=Cj0KCQjwyoHlBRCNARIs

AFjKJ6AwS2XFOxkXKTwWuhH9uueo1rdeqG6zF4gdAVDCa2xU_iFhGCtUOr8aAqFNEA

Lw_wcB#active_view).  

Hermes marka devekuşu satışta olan bir çantanın fiyatı ise 328.350 TL dir. İnternette 

devekuşundan mamul çantalar için çeşitli fiyatlar olmakla birlikte, bu çantanın derisinin özel 

olarak işlenmiş egzotik devekuşu derisi olması, el işçiliği kullanılarak üretilmiş olması, seri 
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üretiminin olmayışı, zanaatkarın kendi duygu ve sanatını deriye yansıtmış olması ve dünyada 

bu çantayı kullanacak kişi için tek üretilmiş olması dolayısıyla kullanan kişiyi özel kılması 

çantanın katma değerini katlayarak arttırmaktadır. Her şeyin ötesinde el işçiliği ile işini tutku 

ile yapan zanaatkarlar duygularını da deriye yansıtabilmektedir ve bu da üründe fark 

yaratmaktadır. El işçiliği ile üretilen ürünler zamana yenik düşmemekte yıllar geçtikçe daha da 

değerlenmektedirler ayrıca bunların hem zanaat hem de sanat eseri oldukları da söylenebilir.  

Tüm bu özelliklerinin yanında metalik aksesuarları altın ve değerli materyaller olduğunda daha 

da yüksek fiyatlara satmak mümkündür.  Bu tip ürünleri genellikle Hollywood yıldızları ve 

yüksek gelir düzeyine sahip kişiler kullanmaktadır. Ancak öte tarafta bu tip ürünleri sevdiği 

kişiye karşı yüksek ilgilenim düzeyinde olanların da almak isteyeceği öngörülmektedir; zira 

pazarlama stratejisinde tüketici duyguları çok önemlidir (Yamamoto et al., 2017). İlgilenim 

düzeyi yüksek olan kişilerde örneğin nişanlısına çanta alacak olan tüketici yüksek ilgilenimden 

dolayı  en iyi ve pahalı olana yönelebilecektir (Erdoğan et al.,2015). Bu bağlamda pazarlama 

stratejisi ve reklam önem kazanmaktadır.  Dijital pazarlamada bu konuda büyük fırsatlar 

sunmaktadır. Örneğin sevgililer gününde sıradan günlük kullanım için bir çantayı herkes hediye 

olarak alabilirken el yapımı devekuşu bir çanta sıra dışı özel bir hava yaratacaktır ve sevilen 

kişinin özel olduğu vurgulanacaktır. 

Ülkemiz açısından sıradan ürünler üreterek ucuz fiyata satmak ancak fason ülke 

olmamızla sonuçlanabilir. Bu konuda çalışan tasarımcı ve zanaatkarlar da sıradan olmaktan 

kurtulamaz. Oysa ki devekuşu derisi gibi egzotik derilerle şık ve sıra dışı çantaların el emeği 

ile üretilmesi deri sanayinde ürün geliştirme adına oldukça önemlidir. Özellikle küçük ve orta 

ölçekli sanayicilerimiz için marka yaratma ve el işçiliği, tasarımlara katma değeri çok yüksek 

ürünler geliştirme fırsatı sağlayabilir. 
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