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BAŞKAN’DAN 
 
Değerli Meslektaşlarım, 

Sürdürülebilir deri üretimi ve plastik, suni, vegan gibi alternatif ürünlere karşı doğal derinin 
önemini ortaya koymak amacıyla yaptığımız çalışmalar uluslararası paydaşlarımızla birlikte tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Sektöründeki 30 uluslararası kuruluşla birlikte 
2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Konferansı'na (COP26) iklim üzerindeki 
etkisini doğrudan azaltmanın bir yolu olarak 
doğal malzemelere öncelik verme çağrısında 
bulunduk. Yayınladığımız “Deri Manifestosu”, 
COP26'yı doğal liflerin döngüsel ekonomi, 
iklim krizi açısından önemi ve tüketici 
ürünlerinin iklim üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltma potansiyelini anlamaya davet ettik. 
Prens Charles tarafından da desteklenen 
Manifestomuzun tamamına websitemizden ve 
sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 Sürdürülebilir deri üretimini desteklemek 
amacıyla üye olduğumuz Leather Naturally 
sivil inisiyatifini daha fazla ve daha güçlü 
desteklemek üzere Bültenimiz içerisinde 
onlara yer vermeye karar verdik. Deri 
üreticileri, kimyasal üreticileri, ham deri 
tedarikçileri, markalar ve sektörün diğer tüm 
aktörlerini kapsayacak bütünlükte bir 
yaklaşımla kurulan Leather Naturally’e Türk 
şirketlerinin de üye olarak desteklemesi 
gerektiğine inanıyorum. Bültenimizin ilerleyen 
sayfalarında Leather Naturally hakkında daha 
fazla bilgiye ulaşabileceksiniz. 

HRH Prens 
Charles; 

 

Büyük moda markalarının CEO’ları ile yaptığı toplantıda, “insanların 
döngüsel ekonomide etik olarak üretilen DERİ’nin plastik veya 
sentetik malzemeye kıyasla daha değerli olduğunu bilmelerini 
dilerim” dedi. 

 
 



  

 

 

 
 
 



  

 

 

TOBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 
Meclisi 
15 Eylül 2021 tarihinde sektördeki tüm STK’ların katılımıyla 
toplanarak gündemi değerlendirdi.  

Meclis Başkanı Sayın Muhittin Savranoğlu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının sektöre 

olan etkilerine değinerek 5 yıllık hazırlık sürecinde sektörün gerekli aksiyonları hızlıca 

alması gerektiğini belirtti. 

Avrupa Birliği’nin ilk karbon nötr kıta olma 
yönündeki kararlılığı ve bunun için hazırladığı 
yol haritası kapsamında ihracatının büyük 
bölümünü AB ülkelerine yapan Türk deri ve 
deri ürünleri sektörünü de derinden 
etkileyecek bir sürece işaret ettiğine değinen 
Meclis Başkanı, özellikle ayakkabı, saraciye 
ve konfeksiyon üreticilerinin etkileneceğini 
belirtti. 

 

 

 

 

 

 

 DERİ ÜRÜNLERİ İÇİN YEŞİL OSB 

KURULACAK 

Toplantıya katılan meclis üyesi ayakkabı, 
saraciye ve konfeksiyon sektörü dernekleri 
de durumun ne kadar önemli olduğunu, 
mevcut koşullarda sağlıklı büyüyemediklerini 
ve yeşil üretimin gerekliliklerini yerine 
getiremediklerini belirttiler. Meclis bünyesinde 
kurulan komite ilk olarak her alt sektördeki 
üreticilerin kaç m2 üretim alanına ihtiyacı 
olduğunu tespit ederek Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile yer tahsisi konusunda 
görüşmelere başlayacak. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

5. DÜNYA DERİ KONGRESİ 
Kasım ayında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 
gerçekleştirildi.  

 

Beşinci Dünya Deri Kongresi (WLC), 1 
Kasım 2021'de Etiyopya'nın Addis Ababa 
kentindeki Skylight Hotel'de “Leather a Gift 
of Nature - Deri Doğanın Hediyesi” 
temasıyla hibrid olarak gerçekleştirildi. 

Kongre sırasında dünya çapındaki 
konuşmacılar tarafından aşağıdaki konular 
ele alındı: 

1. Derinin Hayvancılık ve Et Endüstrisi 
ile İlişkisi 

2. Küresel Perspektiften Ayakkabı ve 
Deri Ürünleri Sektörü 

3. Lüks ve Moda Deri Dünyası 
4. Deri İşleme ve Sürdürülebilirlik 

 5. Endüstrinin itici gücü olarak deri 
değer zinciri ve sürdürülebilirlik 

6. Polimer Teknolojisini Üretim 
Ölçeğinde Uygulamak için Pratik 
Çözümler 

7. Kapsayıcılık ve Standartlar Yoluyla 
Sürdürülebilirlik 

8. Bölgesel ve Uluslararası Ticaret ve 
Politika 

9. Geleceğin Tabakhanesi / Öz 
Değerlendirme programı. 

 



  

 

 

TDSD BAŞKANI SAYIN BURAK UYGUNER 
GEREDE DERİ SANAYİCİLERİ 
ile biraraya geldi. Toplantıya Gerede Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı ve TDSD Başkan Yardımcısı Sayın Ersin Kaşka ev 
sahipliği yaptı.  
 

Toplantının açılışını yapan Sayın Ersin Kaşka 
sektörün birlikteliğinin önemine değinerek 
sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye Deri 
Sanayicileri Derneği Başkanının Gerede’yi 
ziyaret etmesi ve Gerede Deri Sanayicilerinin 
sektörel gündemle ilgili görüşlerini 
almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.   

Türkiye Deri Sanayicileri Derneğinin 
gündeminde olan ve aktif olarak çalışılan 
konulara değinen TDSD Başkanı Sayın 
Burak Uyguner, iklim krizi ile birlikte gündeme 
yerleşen Avrupa Yeşil Mutabakatı başta 
olmak üzere sürdürülebilir deri üretiminin 
sektörün geleceği üzerinde önemli etkileri 
olacağını belirtti. 
 

 

 

 

 Toplantının ana gündem maddelerinden birisi 
olan kromlu deri ihracatında DFİF kesintisinin 
artışı ile ilgili Gerede deri sanayicilerinin 
görüşlerini alan TDSD Başkanı Sayın Burak 
Uyguner, konuyla ilgili Ticaret Bakanı ile 
yapılan toplantıdan bilgi paylaştı. Önemli bir 
üretim merkezi olan ve yeni Organize Sanayi 
Bölgesi yapılanması ile de Türkiye’nin deri 
üretimindeki geleceğinde rol oynayacağını 
düşündüğü Gerede’nin sektörel konularla ilgili 
TDSD ile işbirliği yapmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 
 

Gerede Deri 
OSB 

Yatırımları tamamlandığı zaman Türkiye’nin deri üretimindeki geleceğinde 
önemli rol oynayacak.  



  

 

 

Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna 
Turagay’a ziyaret… 
 
Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı 
Sayın Burak Uyguner, Başkan Yardımcısı 
Sayın Ersin Kaşka ve Genel Sekreteri Sayın 
Dr. Onur Görgün tarafından gerçekleştirilen 
ziyarette son dönemde ham deri fiyat artışına 
dikkat çekildi.  

Sektörün talebi olmadan kromlu deri 
ithalatına uygulanan %10 oranındaki ilave 
gümrük vergisinin kaldırılmasının ham deri 
fiyatları üzerinde sektör lehine etkisi 
olacağına değinilerek kromlu deri 
ithalatındaki %10’luk ilave gümrük vergisinin 
kaldırılması talep edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 
Meclisi Başkanı Sayın Muhittin Savranoğlu 
ve Başkan Yardımcısı Sayın Ersin Kaşka’nın 
ziyaretinde “Deri/Kürk” teriminin yasal olarak 
koruma altına alınması ile ilgili talep iletildi. 
Uzun yıllardan beri “suni” v.b. ön ekler ile 
doğal deri üreten deri sanayicilerinin maruz 
kaldıkları haksız rekabete ve tüketicinin 
aldatılmasına değinildi. Buna ilave olarak 
“vegan” ifadesi ile de yeni bir pazarlama 
taktiği geliştirildiği ifade edilerek bu 
haksızlığın engellenmesi gerektiği belirtildi. 
İlk olarak Brezilya’da daha sonra da İtalya’da 
yasa ile koruma altına alınan “Deri/Kürk” 
terimlerinin başka ön adlar ile ticarete konu 
olmasının yasaklandığı ve dünyadaki ilk 10 
deri üreticisi ülke olarak Türkiye’nin de 
benzer bir yasal düzenlemeye ivedilikle 
ihtiyacı olduğu paylaşılarak bu kapsamda 
sektör tarafından hazırlanan Yönetmelik 
taslağı Sayın Bakan Yardımcısına teslim 
edildi. 



  

 

 

IAFLI’21 
Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü iki yılda bir geçekleştirdiği 
uluslararası kongresini bu yıl da ulusal ve uluslararası katılımcılarla birlikte 
başarıyla tamamladı. 

 

IAFLI – INNOVATIVE ASPECT FOR 
LEATHER INDUSTRY KONGRESİ 
Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği organizasyonunda 14 
ülkeden 124 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 

 

Önceki 5 Kongre’de olduğu gibi ana teması 
ve vizyonu değişmeden altıncısı 
gerçekleştirilen Kongreye 92’si fiziksel olmak 
üzere 32 çevrimiçi katılımcı ile birlikte 124 
katılımcının bulunduğu hibrit kongreye 
Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Sepici, Denetim 
Kurulu Üyesi Sayın Talip Sepici ve Genel 
Sekreteri Sayın Dr. Onur Görgün katılım 
sağladı..  

 

 

 

 

14 ülke katıldı… 

Kongrede, Hindistan, Almanya, İspanya, 
Brezilya, İtalya, Belçika, Polonya, Bangladeş, 
Rusya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, 
Etiyopya’dan bilim insanları ve sanayiciler yer 
aldı. Ayrıca, deri sanayisinin yanında Kimya, 
Biyomühendislik ve Malzeme Bilimleri gibi 
farklı alanlardan katılan bilim insanları, deri 
tabanlı biyomalzemelerin disiplinlerarası 
çalışmalarda nasıl etkili rol oynadıklarını 
ortaya koydu. 

 
 
 



  

 

 

90.000 ile 120.000 yıl öncesine ait deri ve 
kürk işleme araçları bulundu. 
Fas’ın Contrebandiers mağarasında yürütülen kazı 
çalışmalarında 

bulunan eserler insanlığın 90.000 ile 120.000 yıl kadar 

önce deri ve kürk işlediğini ortaya çıkardı. 

Araştırmacılar, Fas'taki Contrebandiers 
Mağarası'ndaki hayvan kemiklerine ilk kez 
bakmaya başladıklarında, 120.000 ila 90.000 
yıl önce orada yaşayan ilk insan atalarının 
beslenme düzeni ve çevre hakkında bilgi 
edinmek istediler. Ancak kısa sürede 
buldukları kemiklerin sadece yemek artıkları 
olmadığını anladılar. 

Bulunan kemik aletlerin, deri ve kürk üretimi 
için kazıma amaçlı kullanıldıklarını gösteren 
şekil ve işaretlerine sahip olduğu tespit edildi. 

Araştırmacılar, 90.000 ila 120.000 yıl 
öncesine tarihlenen Taş Devri katmanlarında 
62 farklı kemik alet buldular. Aletler, yaşlarına 
nispeten özel aletleri temsil ediyor, bu da 
insanların kürk ve derileri işlemek için bu tür 
aletlerin daha kaba versiyonlarını ilk kez 
daha erken bir tarihte kullanmaya 
başladıklarını gösteriyor. 

 

 

 

 

 

Kemiklerin, düzenli şekiller oluşturmak için 
çeşitli şekillerde yontulduğu ve ayrıca cilalı ve 
pürüzsüz olduğu belirtilmektedir. Kemik 
aletlerin yanı sıra kum tilkileri, altın çakallar 
ve yaban kedilerinin kalıntılarının olduğu ve 
bunların hepsinin, kürkleri için derilerini 
çıkardıkları fikriyle tutarlıydı. Mağarada 
bulunan sığırlarla ilgili diğer hayvan 
kalıntılarının farklı işaretler göstermesi, 
bunların et elde etmek amacıyla işlendiğini 
düşündürdüğü ifade edilyor. 

Kürk ve deriden yapılmış giysiler, Pleistosen 
döneminde ilk insanların dünyanın daha 
soğuk bölgelerine hareket etme çabalarında 
muhtemelen önemli bir rol oynadığı ve diğer 
araştırmacılar tarafından yapılan genetik 
çalışmalarda da, giysilerin en az 170.000 yıl 
önce Afrika'da modern insanlardan geldiği 
ileri sürüldü. 

 



  

 

 

LEATHER 

NATURALLY 

Küresel olarak sürdürülebilir derinin kullanımını teşvik ediyoruz ve 
tasarımcılara ve tüketicilere güzelliği, kalitesi ve çok yönlülüğü hakkında 
ilham vermeye ve onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. 

 

Leather Naturally, deri ile ilgili eğitim ve 
derinin tanıtımına odaklanan, kar amacı 
gütmeyen sektörel bir dernektir. 
Leather Naturally'nin eğitim ve tanıtım faaliyetleri,  
gıda endüstrisinin bir yan ürünü olan ve aksi takdirde 

çoğunlukla atığa dönüşecek olan post ve derilerden 

yapılan derilere odaklanmaktadır. 

Sorumlu bir şekilde üretilmiş deri, PVC ve 
Polyester dahil olmak üzere plastik gibi 
petrokimya bazlı ürünler için değerli bir 
alternatiftir ve verimli ve modern işleme 
teknikleri aracılığıyla önemli bir yenilenebilir 
malzemeye değer katar. 

Leather Naturally, sürdürülebilir bir şekilde 
üretilmiş derilerin tanıtımının sürekli bir 
çabayı ve döngüsel bir ekonomiyi 
destekleyen en iyi uygulamaların 
geliştirilmesini desteklediğine inanır. Ayrıca, 
deri tedarik zinciri, üreticiler ve tüketiciler 
arasındaki diyalogları kolaylaştırmak için 
çalışır. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2022 YILI ULUSLARARASI FUARLAR 
18 - 19 OCAK  PREMIERE VISION NEW YORK 

20 - 22 OCAK  LESHOW ISTANBUL  

25-28 OCAK  LEATHER AND SHOES  

26 - 27 OCAK  LINEAPELLE NEWYORK 

01-03 ŞUBAT  IILF (India International Leather Fair) 

08 - 10 ŞUBAT  PREMIERE VISION PARİS 

22-24 ŞUBAT  MICAM MILANO 

22-24 ŞUBAT   LINEAPELLE  

28 ŞUBAT - 03 MART  MOSSHOES 

30 MART - 1 NİSAN  VIRTUAL APLF  

30 MART - 1 NİSAN  APLF DUBAI 

30 MART - 2 NİSAN  AYMOD 

30 MART - 1 NİSAN  FASHION ACCESS  

11 - 13 MAYIS  LESHOW MOSCOW 

30 MAYIS-02 HAZİRAN  SHOES LEATHER 
GUANGZHOU 

01-04 HAZİRAN  AYSAF 

13 -15 TEMMUZ  SHOES LEATHER VIETNAM 

31 AĞUSTOS-02 EYLÜL  ALL CHINA LEATHER EXHIBITION 

14 - 16 EYLÜL  SHOES LEATHER HANOI 

18 - 21 EYLÜL  MICAM MILANO 

13 - 15 EKİM  PREMIERE VISION SHENZHEN 

 

 



  

 

 

Sektörel İhracat 
İDMİB 
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 

tarafından yayınlanan aylık rapora göre… 

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 
Türkiye’nin genel ihracatı %33,8 oranında 
artarak 203,1 milyar dolar değerinde  
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Türkiye deri 
ve deri ürünleri ihracatında ise %28,8 
oranında artış yaşanmış ve 1,6 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Deri ve deri ürünleri 
sektörümüzün toplam ihracattan aldığı pay 
ise %0,8 olarak kaydedilmiştir. 

Yarı işlenmiş/bitmiş deri ürün grubumuzda 
2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde en çok 
ihracat Hindistan ve İtalya’ya yapılmıştır. 

Bu dönemde en büyük ihracat pazarımız 26 
milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Hindistan 
olmuştur. Hindistan’ın bu ürün grubu toplam 
ihracatı içerisindeki payı %13,7 olarak 
kaydedilmiştir. 

Bu dönemde ikinci büyük ihracat pazarımız 

konumunda olan İtalya’ya ihracatımızda, 

2020 yılı aynı dönemine kıyasla %27 

oranında artış yaşanmış ve 21,3 milyon dolar 

değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

İtalya’nın bu ürün grubumuzun toplam 
ihracatı içerisindeki payı %11,2 olarak 
hesaplanmaktadır. 

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ilk on ülke 
arasında %181,1 ile Çin, %25,4 ile Almanya, 
%77,8 ile Güney Kore, %66,4 ile Portekiz, 
%38,2 ile İspanya, %64,7 ile Dominik 
Cumhuriyeti, %150,3 ile Rusya ve %98,2 ile 
Hong Kong artış yaşanan ülkeler olmuştur. 

 



  

 

 

 
 
 
 
Deri ve deri ürünleri ihracatımızda 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde en önemli ihracat 

pazarımız, %33 artış oranı ile Rusya olmuştur. Bu dönemde Rusya’ya yapılan ihracatımız 122,6 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya’nın Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatından aldığı 

pay %7,8 olarak hesaplanmaktadır. 

2021 yılının Ocak-Kasım döneminde %7,6 payı ile ikinci en önemli ihracat pazarımız Almanya 

olmuştur. Almanya’ya ülkemizden, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,4 artış oranı ile 120,3 

milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

İtalya’ya 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 88,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş ve bu 

değer ile İtalya 3. sırada yer almıştır. Bu ülkeye yönelik ihracatımız 2020 yılı Ocak-Kasım 

dönemine kıyasla %27,7 oranında artmış ve İtalya’nın deri ve deri ürünleri ihracatımızdan aldığı 

pay %5,6 olarak hesaplanmıştır. 

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’den en çok deri ve deri ürünleri ihracatı yapılan ilk 10 
ülke arasında Irak’a %16,5, İspanya’ya %4,9, İngiltere’ye %46,9, ABD’ye %51,3, Fransa’ya 
%16,9, Romanya’ya %22,5 ve Hollanda’ya %10,7 oranında ihracat artışı kaydedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

İşlenmiş kürk ürün grubu toplamında, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre %42,4 oranında artış yaşanmış, ihracatımız 48,1 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bu ürün grubunda ülkemizin en büyük ihracat pazarı Güney Kore olmuştur. Güney Kore’ye 
2021 yılı Ocak-Kasım döneminde işlenmiş kürk grubunda ihracat 13,3 Milyon dolar olarak 
gerçekleşmiş ve bu değer ile %27,6 pay almıştır. 

Anılan dönem itibariyle Türkiye tarafından en fazla işlenmiş kürk ihracatı yapılan ilk on ülke 
içerisinde, İtalya, Rusya, Almanya, Portekiz, İngiltere, Hindistan, ABD ve Pakistan sırası ile 
%40,5, %29,9, %192,4 %426,9 %72,6, %25,9, %139,5 ve %64,1 oranlarında ihracat artışı 
yaşanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde ise %42,6 oranında daralma yaşanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


