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ÖZET 

 
Günümüz işletmecilik anlayışında sürdürülebilirlik kavramı son derece önemli hale 

gelmiştir. Bunun temel nedeni ise bugünkü kuşağın ihtiyaçlarını gelecek kuşakların 

ihtiyaçlarını bozmadan karşılamaktır. Endüstriyel üretim sonucu doğal su 

kaynaklarının kirlenmesi, küresel ısınma, toprak ve havanın kirlenmesi gibi sorunlar 

endüstriyel işletmelerde ciddi çevre baskılarına neden olmaktadır. Öte yandan atık 

arıtımı da sürdürülebilir işletmecilik için hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada  

deri sanayinde konfeksiyon ve saraciye  artığı olan atık deri parçalarından çeşitli 

aksesuarlar yapılarak, atıkların katma değeri yüksek ürünler haline nasıl 

dönüştürülebileceği gösterilmiştir. 
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SUSTAINABLE MANAGEMENT MINDSET: TRANSFORMATION OF 

WASTE INTO PRODUCTS WITH HIGH ADDED VALUE IN LEATHER 

INDUSTRY 
 

ABSTRACT 

 
In today's managerial mindset, the concept of sustainability has become very 

important. The main reason for this is to meet the needs of the present generation 

without disturbing the needs of future generations. Problems such as pollution of 

natural water resources, global warming, soil and air pollution due to industrial 

production in industrial enterprises cause serious environmental pressures. On the 

other hand, waste treatment is vital for sustainable management. In this study, it has 

been shown that leather garments and saddlery residues in the leather industry were 

made into various accessories, showing waste could be transformed into products 

with high added value. 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde deri işletmelerinde diğer sanayi işletmelerinde olduğu gibi  sürdürülebilirlik 

kavramı önem kazanmıştır. Ham deri organik bir materyaldir ve bozulur formda bulunan ham 

derinin bozulmaz forma dönüştürülmesi ve mamul hale getirilmesi sırasında birçok kimyasal 

maddeden faydalanılmaktadır. Deri işletmelerinin çevresel etkileri sıvı, katı ve gaz atıklardan 

ve ham deriler, enerji, kimyasal maddeler ve su gibi ham maddelerin tüketiminden 

kaynaklanmaktadır (Akyüz, 2006). Öte yanda mamul hale gelen deri konfeksiyon ya da dikim, 

montaj aşamasından geçtikten sonra gerek giysilik, ayakkabılık olsun gerek saraciyelik ya da 

diğer deri türleri olsun atık birçok parça ortaya çıkmaktadır. Bu parçalar kullanılmadan çevreye 

atıldıklarında ciddi bir atık yükü de oluşturma potansiyeline sahiptir. 

Son yıllarda ozon tabakasının incelmesi, yeşil alanların azalması, su ve hava kirliliği 

bilinçlenmiş bir toplumda istenmeyen olumsuzluklardır. Sanayileşmeyi sürdürebilmenin 

yanında çevreye de duyarlı olunmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki çevreyi 

kirlettikten sonra temizlemenin maliyeti kirletmeden önce alınacak tedbirlerin maliyetinden çok 

daha yüksektir ayrıca bozulan ekolojik dengenin eski haline getirilmesi de mümkün değildir. 

Bu bağlamda sürdürülebilir üretimin önemi açığa çıkmaktadır. 1987 yılında ISO 9000 

deklerasyou sanayicileri çevre açısından düşünmeye yöneltmiş, hammaddeyi minimum 

düzeyde kullanma, süreçlerde enerji kullanımının azaltılması veya yenilenebilir enerji 

kaynaklarının aranması yanında zararlı olmayan paketleme malzemelerinin kullanılması ve 

kolaylıkla yok edilmesi gibi sorunlar gündeme getirilmiştir. Bunların sonuçları geniş dalgalar 

halinde tüm sanayi kollarına yansımıştır (Bayramoğlu, 2012). Bu noktada deri işletmelerinde 

çevreci üretim yanında atıkların değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. 

Küresel olarak deri işletmelerinde yürütülen çevresel politikalar sürdürülebilir üretim ve 

tüketim biçimlerine odaklanmıştır. Örneğin Çin’de  oluşturduğu kirlilik yükü bakımından deri 

üretiminde tabaklamaya kadar olan bölümde alt işlentilerin kapatılması konusu gündemdedir. 

Avrupa ülkelerinde birçok fabrika çevre sorunları nedeniyle kapatılmıştır. Deri işletmelerinin 

kapatılmaması için sürdürülebilir üretim bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. 

Sürdürülebilir üretim ve tüketim: gelecek kuşakların da gereksinimlerini karşılama 

olanaklarında herhangi bir zarara neden olmaksızın, temel ihtiyaçları karşılayan ve yaşam 

kalitesini yükselten ürün ve hizmetlerin kullanımı sırasında doğal kaynak tüketimini, toksik 

maddelerin, atık ve kirleticilerin emisyonlarını en aza indirmek şeklinde tanımlanmaktadır 

(Ofstad, 1994).  
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Bir üretim yönteminin sürdürülebilir olması için; 

1- Çevresel açıdan sürdürülebilir 

2- Üretimin teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir 

3- Sosyal yönden kabul edilebilir olmasına bağlıdır. 

Azapagic ve Perdan, 2000’ a göre sürdürülebilir üretim ekonomik sosyal ve çevre 

boyutlarının kesişim noktasındadır. Tüm bu faktörler birbiriyle direk ilişki içerisinde olup 

karşılıklı olarak birbirini etkilemekte ve desteklemektedirler (Şekil 1). 

 

Şekil 1- Sürdürülebilir üretim 

2.ATIK DERİ PARÇALARINDAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER 

GELİŞTİRİLMESİ 

Gerek saraciyelik ve gerekse giysilik deriler dikim ya da konfeksiyon aşamasında modele 

uygun olarak kesilip, genellikle modele uygun olarak büyük parçalar şeklinde kullanıldığından, 

işletmecinin kullanamadığı birçok atık parça ortaya çıkmaktadır. Bu parçalar kilo bazında 

satılabilmekte veya çöpe atılmaktadır. Bu çalışmada atık deri parçalarından çeşitli aksesuarlar 

üretilmiş ve bu şekilde atık derinin değerli ürünlere dönüşümü sağlanmıştır. Bu aksesuarlar 

ihraç edilebileceği gibi özellikle turistik bölgelerde satışa sunulup ülkemize döviz girdisi 

sağlayabilirler. Örnek çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

2.1.ATIK VAKETA VE VİDALA DERİLERDEN DERİ BONCUK YAPIMI VE 

KOLYE TASARIMLARI 

Bu uygulamada boncuk yapımı için atık vaketa ve vidala derileri kullanılmıştır. Vaketa 

deri bitkisel tabaklama maddeleri ile tabaklanmış büyükbaş hayvan derisine denilmektedir.  

Vaketa deriler genelde 1mm, 2mm civarında saraciye alanında çalışanlar için tercih 
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edilmektedir. Vaketa deriden çanta, kemer, cüzdan, bileklik vb. çeşitli ürünler 

yapılabilmektedir. Vaketa derinin rengi tabaklandığı bitkisel tanenin rengidir. İşlentilerde 

genellikle mimoza kullanılsa da valeks, kestane, sumak, kebrako mazı, meşe vb. de 

kullanılabilir. Hangi bitkisel tanen kullanılmışsa deri o tanenin rengi ve özelliklerini alır. 

Geleneksel yöntemle deriler bitkisel tabaklama maddeleri ile tabaklandığında krom verilmese 

de günümüzde derinin özellikle çatlama-patlama mukavemetini geliştirdiği için bitkisel 

tabaklama maddeleri ile kombine bir şekilde deri çok az miktarda kromla da tabaklanmaktadır. 

Bu derilerde de az miktar krom içerebilmektedir. Arzuya göre sonradan farklı renkte boyalarla 

da boyanabilirler.  

Çalışmada doğal ve kırmızı renge boyanmış atık vaketa derilerinden kesme ve delme 

yöntemleri kullanılarak boncuk üretilmiştir (Şekil 2).   Derinin kalınlığı 2.2 mm’dir. Bizle deri 

parçaları üzerine vurularak kesilmiş ve içleri yine daha küçük çaplı bizle vurularak delinmiş ve 

boncuk yapılmıştır. Kırmızı diş şekilli ve metalik aksesuarlarla kombine edilerek kalın ipe 

dizilmek suretiyle kolye oluşturulmuştur. 

 

Şekil 2- Atık vaketa derilerden deri boncuk yapımı ve kolye tasarımı 

Diğer bir kolye tasarımında ise vidala deri boncuk yapılmıştır. Burada kullanılan vidala 

1.2 mm kalınlıkta olup, deri çanta yapımından arta kalan küçük parçaların elle kesilmesi ve 

ortalarının bizle delinmesiyle oluşturulmuştur. Kolye tasarımında metalik kuş tüyü ve diş 

şeklindeki boncuklarla kombine edilerek, ipe dizilerek kolye haline getirilmişlerdir (Şekil 3). 
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Şekil 3- Atık vidala derilerden deri boncuk yapımı ve kolye tasarımı 

Diğer bir kolye tasarımında ise hem vaketa ve hem de vidala derileri kombine olacak 

şekilde kullanılmış ve aksesuar olarak minik sürahi ve diş şeklinde aksesuaların ipe geçirilmesi 

suretiyle kolye oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4- Atık vidala ve vaketa  derilerden deri boncuk yapımı ve kolye tasarımı 
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2.2.ATIK VAKETA VE PARŞÖMEN DERİLERDEN DERİ  KOLYE TASARIMI 

Parşömen üzerine yazı yazmak için icat edilmiş bir malzemedir. Başta kuzu, oğlak olmak 

üzere gerçekte birçok hayvan derisinin kireçle muammelesi sonucu kıllarının alınması, 

yıkanarak temizlenmesi ve gerilerek kazınıp-kurutulmasıyla elde edilen yazım materyalidir. 

Bilgilerin saklanması ve aktarılması anlamında taşıdığı önem gerçekte bilim ve sanat tarihinde 

önemli bir kilometre taşı olmasını sağlamıştır (Bayramoğlu ve Yılmaz, 2018). Günümüzde 

parşömen çeşitli amaçlarla kullanılsa da ülkemizde tanıtımı ve yoğun talep olmaması nedeniyle 

çok az kişi ve işletme tarafından üretilmektedir. Bu çalışmada atık parşömen kesilmiş ve 

kenarları eskitme şeklinde kesikler açılarak hafifçe yakılmıştır. Daha sonra metal bir aksesuarın 

içerisine yerleştirilerek atık vaketa deriden kesilerek oluşturulmuş deri ip üzerine geçirilerek 

kolye hazırlanmıştır. 

 

Şekil 5- Atık vaketa ve parşömen derilerden  kolye tasarımı 

2.3.ATIK GİYSİLİK DERİLERDEN KÜPE TASARIMI 

Giysilik amaçlı kullanılan deriler genellikle 0.9-1 mm kalınlıkta olmakla birlikte 0.5 mm 

kalınlığa kadar indirilebilmektedir. Genellikle giysilik deri üretiminde krom tabaklama 

maddeleri kullanılmaktadır ve konfeksiyon sonrasında birçok atık parça ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışmada iki farklı renk sarı ve kahverengi atık parçalı deriler yaprak şeklinde kesilmiş ve üst 

üste yapıştırılarak kenarları kesilip süslenmiştir. Sonrasında yakma çalışması yapılarak üzerine 

yaprak damarları oluşturulmuştur ve metalik aparatlar delinerek eklenmiştir. Küpe çift renkli 

olduğu için farklı renklerle kombine edilebilir bir aksesuar olarak tasarlanmıştır. 
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Şekil 6- Atık giysilik derilerden küpe tasarımı 

SONUÇ 

Geçmiş yıllarda çok sık kullanılan bir atasözü vardı: ‘Hap yap para kap’. Aslında bu 

sözcük küçük şeylerle büyük paralar kazanılabileceği yönünde çok anlamlı bir atasözüdür. 

Bizim çalışmamızda bu doğrultuda değerlendirilebilir. Bu çalışmada çeşitli atık derilerden 

aksesuarlar yapılmıştır. Özellikle boncuk yapımı için son derece küçük parçaların kullanımı en 

ufak parçaların bile çöpe atılmadan değerlendirilebileceğine dair en iyi göstergedir. 

Sürdürülebilirlik, yeni nesil işletmecilik anlayışında atık yönetiminde çok önemli bir husustur. 

Deri sanayi atığı olan deri parçalarının değerlendirilerek katma değerli yüksek ürünlere 

dönüşümü hem çevre yönünden ve hem de deri işletme gelirlerinin arttırılması yönünden katkı 

sağlayabilir. Öte yandan Türkiye’de kaybolan halk sanatlarımız arasında dericilik ve deri el 

sanatları önde gelmektedir. Antik çağlardan beri dericilik mesleğiyle yoğrulmuş Anadolu’da 

günümüze gelindiğinde deri el sanatları konusunda çalışanların son derece azalmış olduğu 

görülmektedir. Deri atık parçaları el sanatlarıyla farklı teknikler kullanarak ürüne 

dönüştürüldüklerinde katma değeri çok yüksek ürünler ortaya çıkabilir ve yeni iş kapısı 

açılmasına fırsat verebilir (Bayramoğlu, 2019; Aslan,2018). Bu nedenle yapmış olduğumuz 

çalışmanın temel ve kolay uygulanabilirliği açısından sürdürülebilir işletmecilik anlayışıyla atık 

kullanımı için örnek teşkil edeceğine inanmaktayız. 
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