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BAŞKAN’DAN 
 
Değerli Meslektaşlarım, 

2022 yılının son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde sektörel ihracatımızın artması ve uluslararası 
fuarların tatminkar seviyede olması hepimizi mutlu eden gelişmeler arasında. Umarım yılın geri 
kalan kısmında da bu performans artışını devam ettirebiliriz.  

Oldukça yoğun bir yaz dönemi geride kaldı. 
Kurban Bayramında elde edilen ham derilere 
yönelik çalışmamız her sene olduğu gibi bu 
sene de devam etti. Çeşitli televizyon 
programlarına canlı yayın konuğu olarak 
katılmamızın yanı sıra yazılı basında da fırsat 
buldukça kurban ham derilerinin ülkemiz 
ekonomisi açısından önemine değindik.   

Üniversite sınavı ve öğrencilerin tercihleri 
gündemimizdeki bir diğer önemli konu oldu. 
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri Birliği’nin 
(İDMİB) önemli miktardaki bütçe desteği ile 
yürüttüğümüz Deri Mühendisliği tanıtım 
faaliyetleri kısmen de olsa sonuç verdi. 25 
kişilik kontenjanı 23 kişi ile tamamlamayı 
başardık. Deri Mühendisliği bölümünü tercih 
eden adayların yarısının ilk tercihinin olmasını 
sevindirici bir gelişme olarak gördük. 

 

 

Sektördeki dört temsilcimizle yapılan röportaj 
ve diğer tüm videolara Derneğimizin Youtube 
kanalından ve web sitesinden erişebilirsiniz. 

 

 Lineapelle fuarı ile eşzamanlı düzenlediğimiz 
ICT (International Council of Tanners) 
Yönetim Kurulu toplantısında 6. Dünya Deri 
Kongresinin Türkiye’de yapılması kararı 
alındı. Bu vesileyle dünyanın dört bir 
yanından gelecek sektör temsilcilerini 2024 
yılında ülkemizde ağırlayacağız. Kongrenin 
hazırlık süreci eminim ki uluslar arası sektörel 
medyada geniş bir şekilde yer bulacaktır. 
Bununla birlikte biz de çok yoğun bir tanıtım 
faaliyeti planlaması yaparak Türk deri 
sektörünün tanıtımını olabildiğince güçlü bir 
şekilde yapmak istiyoruz. Kongrenin tüm 
sektör temsilcilerimizin fayda sağlaması en 
büyük temennimiz arasında. 

ICT Dünya Deri Kongresi’nin altıncısı 2024 yılında Türkiye’de düzenlenecek. 



  

 

URGE (Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi 
Projesi) 
2015-2018 ve 2019-2022 tarihleri arasında olmak üzere 
başarıyla tamamladığımız URGE projelerine 

 

bir yenisini daha eklemek üzere yola çıktık. 
URGE projeleri Ticaret Bakanlığı tarafından 
finansman desteği sağlanan önemli bir devlet 
desteği ve biz de bu destekten üye 
firmalarımızın olabildiğince fazla 
yararlanması amacıyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Bildiğiniz üzere yeşil dönüşüm, çevre 
performansı yüksek işletmeler son 
zamanlarda rekabet unsuru olarak daha çok 
ön plana çıkmaya başladı. Elbette rekabet 
unsuru olmasından ziyade sorumlu üretim, 
sorumlu üretici ve sorumlu tüketim 
kapsamında dikkate almamız gereken ve 
dünyamızın geleceğine olumlu ya da 
olumsuz etkisi olan önemli eylemler. Bu 
sebeple hem işletmelerimizi gelecek dönem 
rekabet koşullarına hazırlamak hem de 
sorumlulukları ile ilgili farkındalıklarını 
artırmak amacıyla URGE proje temamızı 
yeşil dönüşüm üzerine kurguladık. 

 

 

 

 

Proje faaliyetleri arasında sürdürülebilir 
üretimin sağlanmasını teminen karbon 
ayakizi ölçümü, izlenebilirlik, verimlilik 
artışının sağlanması, biyobozunabilir ürün 
üretimi, kimyasalların yönetimi gibi konular ön 
plana çıkıyor olacak. Önceki dönemlerde 
olduğu gibi konusunda uzman yurtdışı iş 
birlikleri ile URGE projesine katılacak 
işletmelerimize bir yol haritası ve bu yol 
haritasına bağlı eylem planı sağlamayı 
istiyoruz. 

 

 

URGE Yeşil dönüşüm ana teması ile yeni bir URGE projesi hayata geçirilecek. 



  

 

 



  

 

DERİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ 
İDMİB’in (İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği)  
 

Finansal desteği ile bu sene yapılan 
üniversite sınavı sonrası öğrencilerin 
tercihlerinin Deri Mühendisliğinden yana 
olmasına yönelik önemli bir tanıtım faaliyeti 
gerçekleştirildi. Sosyal medya paylaşımları, 
CNN Türk, NTV ve Haber Türk gibi önde 
gelen kanallarda canlı yayın konuğu olmak 
ve yazılı basına demeçler vermek gibi pek 
çok faaliyet gerçekleştirildi.  

Bununla birlikte deri mühendisliği mezunu 
olan ve şu anda sektörde kendi işini yapan 
veya kendi alanında marka olarak öne çıkmış 
işletmelerde yönetici pozisyonda olan çok 
değerli isimlerle de röportajlar yapılarak 
sosyal medya kanallarında paylaşım 
sağlandı. Değerli destekleri dolayısıyla Dr. 
Murat Tozan, Hüsnü Can Sayım, Meltem 
Kaya ve Şerife Hilal Bulutçu’ya teşekkür 
ederiz. 

Deri mühendisliği eğitimi ile ilgili önemli bir 
gelişmede Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümümüzün de 
dahil olduğu ve Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen bir proje kapsamında Inovative 
Leather Technology isimli bir master 
programının hazırlanmış olmasıdır. 2023 yılı 
Eylül ayında başlayacak program 
kapsamında hak kazanan öğrenciler 2 yıl 
süreyle İzmir, Guanajuato (Meksika), 
Igualada (İspanya), Lyon (Fransa) eğitim 
görerek bilgi birikim ve kapasitelerini artırma 
imkanı bulacaklardır. 

 

 

 

 

 

Deri 
Mühendisliği 

Inovative Leather Technology master programı AB finansman desteği ile 
hayata geçirildi. 



  

 

TOBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 
Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan 
Büyükdede’yi ziyaret etti.  

 

Deri ürünleri üreticileri için karbon nötr OSB 
kurmak üzere yürütülen çalışmalar 
kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Sayan Hasan Büyükdede bir kere 
daha ziyaret edilerek gelişmeler hakkında 
bilgilendirildi.  

MICAM fuarı da bir kere daha gösterdi ki 
Türkiye’de üretilen ayakkabılara yönelik 
yoğun ilgi başta ayakkabı olmak üzere deri 
ürünleri üretiminin daha sağlıklı ve yeterli 
fiziksel koşullara sahip bir organize sanayi 
bölgesinde yapılması gerekmektedir. Bu 
amaçla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 
TOBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 
Meclisi organize sanayi bölgesi kurulumu için 
olası uygun alanları ziyaret ederek 
değerlendirmelerine devam etmektedir. 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



  

 

TOBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 
Meclisi 
ve TDSD Başkan Yardımcısı Sayın Ersin Kaşka, Türk-Moğol İş 
Forumu Başkanı olarak Moğolistan’dan gelen heyeti ağırladı. 

 

13 Haziran 2022 tarihinde TOBB (Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği) ev sahipliğinde 
Moğolistan’dan gelen iş insanları ile Türk-
Moğol İş Forumu gerçekleştirildi. Kurulduğu 
günden bu yana Forum Başkanlığı görevini 
icra eden Sayın Ersin Kaşka yaptığı açılış 
konuşmasında iki ülkenin tarihsel bağlarına 
değinerek karşılıklı ticaret hacminin bugün 
olandan çok daha fazla olması gerektiğine 
dikkat çekti. Moğol tarafının isteği üzerine 
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren Cevahir Deri ziyaret edilerek 
deri üretimi hakkında bilgi paylaşıldı. 

 

 

 



  

 

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize 
Sanayi Bölgesi 
Gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısı neticesinde yeni 
yönetimini belirledi. 

 

9 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen 
Genel Kurul toplantısı neticesinde Türkiye 
Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Murat Çağlar Bursa Deri İhtisas 
ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde 
Başkanlık görevine seçildi.  

Seçim sonrası kısa bir değerlendirme yapan 
Sayın Murat Çağlar yönetimi süresince, 
Kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 
eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri ile hizmet 
verileceğini, şeffaf ve ortak akıl ile şekillenmiş 
yönetim anlayışı çerçevesinde üyelerini 
düzenli olarak bilgilendireceklerini belirtti. 

 

Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz. 

 

 

 

 



  

 

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   LINEAPELLE  

28 ŞUBAT - 03 MART  MOSSHOES 

13-15 MART  MICAM MILANO 

30 MART - 1 NİSAN  VIRTUAL APLF  

30 MART - 1 NİSAN  APLF DUBAI 

30 MART - 2 NİSAN  AYMOD 

30 MART - 1 NİSAN  FASHION ACCESS  

28 - 30 HAZİRAN  LESHOW MOSCOW 

30 MAYIS-02 HAZİRAN  SHOES LEATHER GUANGZHOU 

30 HAZİRAN – 03 TEMMUZ AYSAF 

13-14 TEMMUZ  LINEAPELLE NEWYORK 

31 AĞUSTOS-02 EYLÜL  ALL CHINA LEATHER EXHIBITION 

14 -16 EYLÜL SHOES LEATHER VIETNAM 

14 - 16 EYLÜL  SHOES LEATHER HANOI 

18 - 21 EYLÜL  MICAM MILANO 

20-22 EYLÜL LINEAPELLE MILANO 

28 EYLÜL – 01 EKİM AYMOD 

17 - 19 EKİM  PREMIERE VISION SHENZHEN 

16 – 19 KASIM AYSAF 



  

 

Sektörel İhracat 
İDMİB 
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 

tarafından yayınlanan aylık rapora göre… 

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise, 
Türkiye’nin genel ihracatı %18,3 oranında 
artarak 165,6 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Türkiye deri 
ve deri ürünleri ihracatında ise %21,1 
oranında artış yaşanmış ve 1 milyar 1,32 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Deri ve 
deri ürünleri sektörümüzün toplam ihracattan 
aldığı pay ise %0,8 olarak kaydedilmiştir. 

Yarı işlenmiş/bitmiş deri ürün grubumuzda 

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde en çok 

ihracat İtalya ve Hindistan’a yapılmıştır. 

Bu dönemde en büyük ihracat pazarımız 

konumunda olan İtalya’ya ihracatımızda, 

2021 yılı aynı dönemine kıyasla %146,2 

oranında artış yaşanmış ve 33,4 milyon dolar 

değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 

Bu dönemde en büyük ikinci ihracat 

pazarımız %14,1 oranında artarak yaklaşık 

21,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen 

Hindistan olmuştur. Hindistan’ın bu ürün 

grubu toplam ihracatı içerisindeki payı %55 

olarak kaydedilmiştir. 

 

 

 

İtalya’nın bu ürün grubumuzun toplam 
ihracatı içerisindeki payı %86,1 olarak 
hesaplanmaktadır. 

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ilk on 
ülke arasında sırasıyla %7,7 ile Almanya, 
%13 ile Portekiz, %13 ile Güney Kore 
Cumhuriyeti, %5 ile Dominik Cumhuriyeti, 
%15,7 ile Vietnam ihracat artışı yaşanan 
ülkeler olurken %3,7 ile İspanya, %53,5 ile 
Çin Halk Cumhuriyeti, %0,4 ile Hong Kong 
ihracat azalışı yaşanan ülke olmuştur. 



  

 
 

 
 
Deri ve deri ürünleri ihracatımızda 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde en önemli ihracat 
pazarımız, %34,8 artış oranı ile Almanya olmuştur. Bu dönemde Almanya’ya yapılan ihracatımız 
110,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Almanya’nın Türkiye’nin deri ve deri ürünleri 
ihracatından aldığı pay %8,3 olarak hesaplanmaktadır. 

2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde yine %8,2 pay ile ikinci en önemli ihracat pazarımız 
İtalya olmuştur. İtalya’ya ülkemizden, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %78,4 artış oranı ile 
108 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Birleşik Krallık’ın 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş 
ve bu değer ile Birleşik Krallık 3. sırada yer almıştır. Bu ülkeye yönelik ihracatımız 2021 yılı 
Ocak-Ağustos dönemine kıyasla %26,3 oranında artmış ve Birleşik Krallık’ın deri ve deri 
ürünleri ihracatımızdan aldığı pay %4,1 olarak hesaplanmıştır. 
 
2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’den en çok deri ve deri ürünleri ihracatı yapılan ilk 
10 ülke arasında Birleşik Devletler’e %56,8, İspanya’ya %3,8, Fransa’ya %14,8, Romanya’ya 
%33,4, Hollanda’ya 33,5 oranında ihracat artışı kaydedilirken Irak’a %11,1 ihracat azalışı 
kaydedilmiştir. 
 
İşlenmiş kürk ürün grubu toplamında, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre %6,1 oranında artış yaşanmış, ihracatımız 38,8 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bu ürün grubunda ülkemizin en büyük ihracat pazarı Güney Kore Cumhuriyeti’ne olmuştur. 
Güney Kore Cumhriyeti’ne 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde işlenmiş kürk grubunda ihracat 
10,6 Milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve bu değer ile %27,4 pay almıştır. 

Anılan dönem itibariyle Türkiye tarafından en fazla işlenmiş kürk ihracatı yapılan ilk on ülke 
içerisinde, %19,9 ile İtalya, %109,2 ile Almanya, %14,4 ile Hindistan, %26,6 ile Hindistan, ABD, 
%128,8 ile Hong Kong, %38,5 ile Fransa ihracat artışı yaşanan ülkeler olurken %47 ile Birleşik 
Krallık, %5 ile Portekiz, %6,6 ile Pakistan düşüş yaşanan ülkeler olmuştur. 

 



  

 

 

 

 

 


