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BAŞKAN’DAN 
 
Değerli Meslektaşlarım, 

Dernek olarak sektör için yaptığımız çalışmaları daha geniş kesimlere ulaştırmak üzere belirli 
periyodlarda yayınlanmak üzere dijital bültenimizi sizlerle buluşturmaya karar verdik. 

2020 Mart ayından bu yana biz de deri 
sektörü olarak zor zamanlardan geçtik ve 
geçmeye de devam ediyoruz. Ancak bu 
dönemi hiç durmadan sektörün daha rahat 
çalışması için gerekli koşulları sağlamak 
üzere çalışarak geçirdik. Pandeminin 
başlaması ile birlikte devletin sağladığı 
imkanlardan faydalanabilmek üzere ilgili 
Bakanlarla görüşmeler, üyelerimizin münferit 
sorunlarına çözümler ve daha uzun vadeli 
perspektifte yaptığımız planlamaların sağlıklı 
işlemesi adına alınan tedbirler tüm 
faaliyetlerimizin merkezindeydi. 

 

 

 

 Özellikle tüm olumsuz koşullara rağmen 
Derneğimiz öncülüğünde BLC ile işbirliği 
yaparak şirketlerimizin Leather Working 
Group denetimi için eğitim alması, 
hazırlanması ve sonrasında denetime 
girerek başarılı olması önemli bir adımdı. Bu 
adım ile birlikte uluslararası alanda “Türk 
deri sektörü yeniden masaya döndü” 
şeklinde değerlendirmeler oldu. Üyelerimizin 
elde ettiği bu kazanımları korumak üzere 
sürdürülebilir deri üretimine ilişkin 
çalışmalarımız devam etmektedir.  

Leather 
Working 
Group 

Türk deri sektörü yeniden masaya döndü… 

 
 
 
 
 



  

 
 

CR+6 Limiti 1ppm 
International Council of Tanners Toplantısı 
15 Nisan 2021 tarihinde toplanan Yöntim Kurulu 

gündemini değerlendirdi. 

Toplantıya Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, 
İngiltere, Brezilya, Çin, Tayvan, Etiyopya ülke 
temsilcileri ile birlikte Türk deri sektörünü 
temsilen TDSD’de katıldı. 

ICT toplantısının ana gündem 
maddelerinden birisi AB Konseyinin deri 
sektöründe Cr+6 limitini 3 ppm’den 1 ppm’e 
düşürmesi vardı. ICT üyesi ülkelerin AB 
Komisyonuna yazı göndermesi ve bu 
değişikliğin ülkeler arası ticarete olumsuz 
yansıyacağının belirtilmesi kararı verildi. 
 

 

 

  Ayrıca; 
Deriye alternatif ürünlerin sektöre verdiği 
zararın önlenmesine yönelik çalışmalar, 
 
Higg Index’in deriyi negatif skorlaması, 
 
BMW group tarafından daha fazla CO2’ye 
sebep olması iddiasıyla Mini markasında deri 
kullanımını durdurması gibi konular da üye 
ülkeler tarafından değerlendirilmiştir. 
 

AYSAF 
İlkbahar/Yaz 2022 

 

 
 
 
 
 



  

 

TOBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 
Meclisi 
2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
16 Mart 2021 tarihinde Meclis Başkanı Muhittin Savranoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Zeki Kıvanç başkanlığında toplanan Meclis üyeleri kendi sektörleri ile ilgili 

sorunları ve yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 

Pandemi sürecinde yaşananlar başta olmak 
üzere TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu) yerli otomobilde deri 
kullanmaya sıcak bakmaması konusunun 
TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
nezdinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı.  

Deri teriminin korunma altına alınması ve 
suni, vegan gibi kelimelerle beraber 
kullanılmaması için Sanayi Bakanı Sayın 
Mustafa Varank ile gerçekleştirilen görüşme 
ile ilgili bilgi verildi. 

 

 

 

 ULUSLARARASI REKABETİN 

GELİŞTİRİLMESİ TOPLANTISI 

TDSD’nin 2015 yılında daha fazla ihracat 
için başlattığı URGE projelerinin ikincisi 
kapsamında katılımcı firmalarla online 
toplantı gerçekleştirildi.  

2020 yılı içerisinde Leather Working Group 
Denetim Danışmanlığı faaliyetini başarıyla 
tamamlayan şirketler ile toplantıda hangi 
pazarların öne çıktığı, bu pazarlara yönelik 
pazarlama stratejisinin ne olduğu konuları 
kapsamlı olarak değerlendirildi. Önümüzdeki 
dönem için planlanan bir dizi toplantı 
neticesinde ihracat yol haritası belirlenecek. 

İhracat Yol 
Haritası 
belirlenecek 

İlk URGE projesinde Portekiz, İspanya ve Almanya’yı hedef Pazar 
olarak belirleyen ve bu ülkelerde faaliyet gerçekleştiren URGE proje 
katılımcısı firmalar yeni dönemi değerlendirdi. 



  

 
 

Sektörel İhracat 
İDMİB 
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 

tarafından yayınlanan aylık rapora göre… 

Deri ve deri ürünleri sektörü Ocak-Nisan 
ayları arasında toplam 155 ülkeye 540 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş aynı 
zamanda da 97 milyon dolar dış ticaret 
fazlası vermiştir.  

Bu dönemde yarı işlenmiş-bitmiş deri ve 
kürk ihracatımız 73 milyon dolar ile ayakkabı 
sektöründen sonra en fazla ihracat 
gerçekleştiren alt sektör olmuştur. 

 

  

 
 


