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Birlik Olmaktan Aldığımız Gücün
Olumlu Sonuçlarını Göreceğimiz
Bir Yıl Diliyorum
Değerli Meslektaşlarım;
Birliğimizin Genel Kuruluna gösterdiğiniz ilgi için hepinize
teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isterim ki şahsıma,
Yönetim Kurulumuza, birlik çalışanlarımıza gösterdiğiniz
teveccüh ve güven için minnettarız.
Göreve geldiğimiz süre boyunca üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle büyük bir çaba ile çalıştık. Sektör kazanırsa
herkes kazanır anlayışı ile hareket ettik. Bu sebeple her
zaman sektörün bütün paydaşlarının sesine açık olduk ve
tüm sektör temsilcilerimizle sık sık bir araya gelerek sektörel problemlere ortak çözüm aradık.
Köklü bir geçmişe sahip sektörümüz, birlik ve beraberlik
ruhu ile her zaman diğer sektörlerden bir adım önde oldu.
Bunun yanında, sektörümüzün gücüne güvenen yatırımcılarımız ve firma sahiplerimiz; en zorlu dönemlerde bile
kararlılıklarını, başarma azimlerini ortaya koydular. Sektörümüzün daha çok üretme ve ihracat gerçekleştirme
azminin de etkisiyle küresel alandaki tüm olumsuzluklara
rağmen sektörümüzün büyüme trendi hiç durmadı; aksine her geçen yıl ihracat hedeflerimize bir adım daha yaklaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2018 yılında sektörümüzün ihracatı Türkiye ortalamasının
üzerinde arttı. 2 milyar dolarlık ihracat hedefimiz artık bir
adım ötemizde. Üstelik 2018 yılında Afrika pazarında geleceğe yön verebilecek bir performans sergiledik. Yüzde
40’ı bulan ihracat artışıyla Afrika’ya tüm zamanların en
yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Yine Güney Kore başta

olmak üzere Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde yakaladığımız
ihracat artışı potansiyelimizi ortaya koydu.
En önemli alt ürün grubumuz ayakkabı sektöründe ise
888 milyon dolar ihracat değeriyle tüm zamanların en
yüksek ihracat rekoruna ulaştık. 2019 yılının ilk çeyreğinde de benzer bir rekoru yakalayan ayakkabı sektörümüz,
inanıyorum ki 2019 yılında da deri ve deri mamulleri sektörümüzün itici gücü olacaktır. Türkiye geneli ihracat ortalamasından yaklaşık 100 kat daha katma değerli ihracat
gerçekleştirdiğimiz deri ve kürk konfeksiyon sektörümüz
ise Amerika kıtasına tüm zamanların ihracat rekorunu
gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, birkaç yıl önce ortaya koyduğumuz “Pazar Çeşitliliği” stratejimizin ne kadar başarılı
bir şekilde hayat bulduğunu gözler önüne seriyor.
Türkiye deri ve deri mamulleri sektörünün çatı kuruluşu
İDMİB olarak sektör temsilcilerimizle sık sık bir araya
geliyor olmanın yanı sıra; sektörel problemlerimizi Hükümetimize her fırsatta aktararak, sorunlarımızın çözümüne
aracılık ettik. En önemli sektörel problemlerimizin başındaki kıymetli kürkün hammaddesindeki ÖTV sorununu
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın olağanüstü iş birliği ve
katkılarıyla çözüme kavuşturduk. Bu gelişmeyle birlikte,
Dünya’da perakende sektörü dâhil 15 milyar değerindeki
kıymetli kürk pazarının orta vadede en önemli oyuncusu
olacağımıza inancım tam.
Ticaret Bakanlığının çok önemli destekleri ile hayata geçirdiğimiz Ur-Ge projelerimizde ayakkabı, deri konfeksiyon
ve saraciye sektörlerimizden 65 üye firmamız ile birlikte
ihracat potansiyelimizi artırmak için güç birliği yaptık. En

S.7

İDMİB Faaliyet Raporu

Mustafa ŞENOCAK

İDMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

önemli zorluklarımızdan bir tanesi olan sosyal uygunluk
denetimleri için küme üyesi firmalarımız ile pilot bir proje
başlattık. Amacımız sektörümüzde 100 firmamızı sosyal
uygunluk kritelerlerine hazır hale getirmek. 2019 yılında
da firmalarımızdan gelecek talepler doğrultusunda yeni
Ur-Ge projeleriyle sektörümüze yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz.
Ayrıca 2018 yılında Dünya’nın en prestijli fuarlarına milli katılım organizasyonları gerçekleştirerek firmalarımızı
alıcılarla buluşturduk ve sektörümüzün dünyaya tanıtımında öncü rol oynadık. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz
alım heyetleriyle 400’den fazla yabancı alıcıyı firmalarımızla buluşturduk.
Değerli meslektaşlarım;
Türkiye genelinin çok daha üzerinde bir katma değerle ihracat gerçekleştiren deri ve deri mamulleri sektörü
olarak; tasarım kültürün geliştirilmesi ve tasarımcı varlığının artırılması hususlarına çok büyük önem gösteriyoruz. Buradan hareketle bir yıl ayakkabı bir yıl saraciye ve
konfeksiyon olmak üzere her yıl Tasarım Yarışmaları gerçekleştirerek, genç yetenekleri sektörümüzle tanıştırıyor;
sektörümüzün tasarım gücünü bir üst seviyeye taşıyoruz.
Ayrıca her sezon gerçekleştirdiğimiz trend semineri ile firmalarımıza ışık tutuyoruz.
Değerli üyemiz;
Birliğimizin gücümüz, gücümüzün birliğimiz olduğuna yürekten inanıyorum. Bu güce katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte hep daha iyiye ulaşmak için
çalışmalarımıza yorulmadan devam edeceğiz.

DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE (Birim: 1000 $)
RUSYA

ALMANYA

255 milyon $
% 28,1

123 milyon $
% 1,1

İNGİLTERE
54 milyon $
% -5,7

ROMANYA
44 milyon $
%17,3

İSPANYA
53 milyon $
% 16,4

G. KORE

39 milyon $
% 52,6

ABD

48 milyon $
% 7,2

IRAK

FRANSA

66 milyon $
% 2,0

İTALYA

97 milyon $
% -8,0

111 milyon $
% 28,0

2018 YILINDA EN FAZLA İHRACAT
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ BÖLGELER

Afrika Kıtasına
İhracatta Cumhuriyet
Tarihi Rekoru
125 Milyon $
%41 Artış

Amerika Kıtasına
İhracatta Cumhuriyet
Tarihi Rekoru
68 Milyon $
%22 Artış

Tüm Zamanların En Yüksek Ayakkabı İhracatı
888 Milyon $ / %16 Artış
296

401

450

551

730

720

672

707

768

888

%
-15,1

%
35,5

%
12,1

%
22,6

%
32,4

%
-1,3

%
-6,7

%
5,3

%
8,7

%
15,6

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 Yılında 500 Milyon $
Dış Ticaret Fazlası Verdik
DERİ VE KÜRK KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE AMERİKA
KITASINA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACATI!

25,4 Milyon $
192,4 $ Birim Fiyat
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İDMİB, Yenilenen Yönetim Kurulu ile
Görev Başında

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak,
“Göreve geldiğimiz yeni dönemde
mevcut ihracat pazarlarımızdaki
payımızı artırmaya devam ederken
yeni pazarlara yönelmeyi de
sürdüreceğiz” dedi.

İDMİB’in tek liste ile gerçekleşen olağan genel kurulunda geçtiğimiz
dönem dört sene başkanlık görevini yürüten Mustafa Şenocak yeniden başkan oldu.
Genel kurulun açılışında konuşan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak,
güzel bir yönetim oluşturduklarını ve yönetimdeki herkesin tecrübe
sahibi ve göreve hazır kişilerden oluştuğunu kaydetti. Konuşmasında seçime tek liste ile gidilmiş olmasına vurgu yapan Mustafa
Şenocak, “Bugün olağan genel kurulumuza birlik olarak giriyoruz.
Sadece 2017 yılında dünyanın farklı bölgelerinden 186 ülkeye, 1,5
milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladık. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz bu
1,5 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki yıla göre de yüzde 9’luk bir
büyüme yakaladık. Göreve geldiğimiz yeni dönemde mevcut ihracat
pazarlarımızdaki payımızı artırmaya devam ederken yeni pazarlara
yönelmeyi de sürdüreceğiz. Hep birlikte çok çalışarak Birliğimiz için
konulan 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

İDMİB Faaliyet Raporu

18 nisan 2018
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Mustafa
ŞENOCAK

İDMİB Başkanı

“Birlikte çok çalışarak ülkemizi ve
sektörümüzü çok daha yukarılara
taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.”

Sektörün sesiyiz
Deri sektörünün üretim imkânlarının iyileştirilmesine ve ihracatının geliştirilmesine katkı vermek için çok yönlü bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Mustafa Şenocak, “Sektörün sesi olmanın yanı sıra tasarım, eğitim ve tanıtım gibi farklı alanlarda projeler üretmeye gayret ettik” dedi. Tüm bu faaliyetlere ek olarak, sosyal sorumluluğu her zaman
ön planda tutan bir Birlik olduklarını söyleyen Mustafa Şenocak, Dezdem Projesi, Halep
için Elele Projesi ve Türk Kızılayı için Kan Bağışı Kampanyasını da hatırlattı.
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İhracatta Fark Yaratanlar
Ödül Töreni
İDMİB, 5 farklı kategoride, 2017
yılının 333 başarılı firmasını
“İhracatta Fark Yaratanlar” Ödül
Töreni ile ödüllendirdi.

25 Ekim 2018

Deri ve deri mamulleri sektörünün 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,5
milyar dolarlık ihracata katkı yapan firmaların ödüllendirildiği gecede İDMİB, platin, altın, gümüş, bronz ve başarı sertifikası ile 5 farklı kategoride
333 ihracatçıyı ödüllendirdi. Törenin açılışında konuşan İDMİB Başkanı
Mustafa Şenocak, “Bugün ihracat ödülü alan firmalarımız arasında son 1
yılda 50’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren, ihracatta kilogram başı
birim fiyatı 300 doları aşan, son 3 yıldır ihracat gerçekleştirilmeyen Gambiya, Lihtenştayn, Togo gibi ülkelere ihracat yapan firmalarımız var” dedi.
İhracatta rekorlar kırmaya devam ediyor
Deri ve deri mamulleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren
Mustafa Şenocak, “Dünyadaki ekonomik daralmaya ve ticaret savaşlarına rağmen, deri ve deri mamulleri sektörü ihracatta rekorlar kırmaya
devam ediyor. Deri ve deri mamulleri ihracatımız 1 Ocak-23 Ekim döneminde yüzde 11,6 oranında artarak 1,4 milyar dolara yükseldi. Bu gay-
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retli çalışmalarınız sonucunda
Kasım ayı ile birlikte 2017 yılı
toplam ihracatımızı kolaylıkla
aşacağız. İhracatta yeni pazarlar, yeni hedeflere ulaşabilmek
amacıyla, 65 üye firmamızla
birlikte, 3 URGE projemizi de
hayata geçirdik. İDMİB olarak
dünyanın en önemli fuarlarına
milli katılım organizasyonu düzenliyoruz” diye konuştu.
2019 yılında hedef:
2 milyar dolar ihracat
Deri sektörü olarak ihracatı
daha da artırmak için çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden
Şenocak, 2019 yılında 2 milyar
dolar ihracat hedefledikleri bilgisini verdi. Alt sektörlerdeki
ihracat artışına da vurgu yapan
Şenocak, “Ayakkabı sektörü
ihracatımız birkaç hafta içerisinde, 2017 yılı ihracatının tamamını da aşarak, tüm zamanların ihracat rekorunu kıracak.
1 Ocak – 23 Ekim tarihleri arasında 756 milyon dolar ihracat
gerçekleştirdik. 2017 yılında
ise 769 milyon dolar ihracat

İDMİB Faaliyet Raporu

gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre
içerisinde saraciye ve işlenmiş
kürk ihracatımız da 2017 yılı
ihracatımızı kolaylıkla aşacak.
Saraciye sektöründe yüzde
15’lik artışla 172 milyon dolar
ihracat, işlenmiş kürkte ise 50
milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Afrika’ya deri ve deri mamulleri ihracatında 2017 yılı ihracatını da aşarak, yüzde 38’lik
bir artışla 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” şeklinde
konuştu.
Ödül töreninde konuşan TİM
Başkan Vekili İbrahim Pektaş,
“İDMİB tarafından düzenlenen
bu anlamlı törende aranızda
olmaktan mutluyum. Fark yaratmak, her şeyde üretilemeyeni üretmek, gidilemeyen yere
gitmektir. Bunu başardığınız
takdirde o zaman bu farkındalığı sağlamış olursunuz. Dolayısıyla bu farkındalık Türkiye’nin
ihracatının artmasına katkıda
bulunuyor. Bu düşüncelerle bu
törenin hazırlanmasında emeği
geçen ve fark yaratan herkese
teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa Şenocak, “Deri
ve deri mamulleri
olarak ihracatı daha
da artırmak için
çalışmalarımıza hız
verdik. 2019 yılında
2 milyar dolar ihracat
hedefliyoruz” dedi.

İDMİB Faaliyet Raporu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak’ın katılımlarıyla
gerçekleştirilen TİM Delegeler
Çalıştayı’nda İDMİB Başkanı
Mustafa Şenocak tarafından
gündeme getirilen ham kürkler
ve dabaklanmış, aprelenmiş
kürklerde Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV ) sorunu hızlı bir şekilde
çözüme kavuşturuldu ve bu
ürünlerde ÖTV sıfıra düşürüldü.

Sektörümüzün
en önemli
sorunlarından birini
çözüme kavuşturduk
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Kıymetli Kürkün
Hammaddesinde

ÖTV kalktı
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre,
ham kürkler ve dabaklanmış, aprelenmiş
kürklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfıra
düşürüldü. Ham kürkte ÖTV’nin sıfırlanması
hakkında açıklamalarda bulunan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, “Bugün yayınlanan
karar ile 15 milyar dolar değerindeki kıymetli
kürk pazarında artık daha etkin rol oynayacağız. Bu ürünü üretebilen 3-4 ülkeden bir
tanesiyken yüksek vergiler nedeniyle potansiyelimizi üretime yansıtamıyorduk. Bu karar
ile kıymetli kürk ihracatımızı katlayacağımıza inanıyorum” dedi.
Kıymetli kürkün ham maddesinde ÖTV’nin
sıfırlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak,
“Ülkemiz dünyada perakende sektörü dâhil
15 milyar dolar değerinde bir pazara sahip
olan kıymetli kürkü üretebilecek 3 - 4 ülkeden bir tanesi. Ancak rakip ülkelerde olmayan ve yüzde 43’lere ulaşan KDV ve ÖTV
yükü üretimimizi zorlaştırmaktaydı. Dünyanın en önemli kıymetli kürk ihracatçısı olabilecek sektörümüz dünya pazarından yeterli payı alamamaktaydı. Sektör olarak ham
kürkte ÖTV’nin sıfırlanmasını büyük mutlulukla karşılıyoruz. Ham maddede ÖTV’nin
kalkmasından sonra ihracatımızı orta vadede çift haneli oranlarda artıracağımızdan
ve dünyadaki sıralamamızı 2 – 3 basamak
yukarı çıkaracağımızdan hiç şüphemiz yok.
Bu pazarda artık daha etkin rol oynayacağız.
İhracat hedeflerimizi daha da yukarılara taşıyacağız. İhracatın önündeki engellerin kalkması hem sektörümüzü hem de ülkemizi rahatlatacak. Türkiye’de kıymetli kürk için canlı
hayvan üretimi yok. Sadece ham madde ve

yarı mamul alıp üretiyoruz. Ayrıca belirtmek
isterim ki bu ürünlerin üretiminde kullanılan
hayvanların neredeyse tamamı çiftliklerde
üretiliyor. Ham maddeye erişimde ÖTV’nin
kalkmasıyla birlikte kayıt dışının da önüne
geçilmiş olacak. Artık kayıt dışı işler kayıt
içine alınabilecek. İDMİB olarak kıymetli
kürkün ham maddesinde ÖTV’nin kalkması
için yoğun çaba gösterdik. Burada özellikle
vurgulamak istediğim husus mamul üründe ÖTV yüzde 20’den 25’e çıkarıldı. Bu tam
olarak bizim de talebimizdi. Yurt içinde tüketilen kıymetli kürkte ÖTV’nin arttırılmasını destekledik, destekliyoruz. Bugün resmi
gazetede yayınlanan karar ile ürünün üretilmesi için gerekli olan ham madde erişimine
kolaylık sağlandı. Bu uygulamanın biz ihracatçıları korumak amacıyla çıkarıldığını
vurgulamakta da fayda görüyorum. En
son Hazine ve Maliye Bakanımız Berat
Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar
Pekcan’ın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz TİM Delegeler Çalıştayımızda
ÖTV problemini tekrar gündeme getirmiştik. Çalıştayımızdan 3 hafta gibi bir
süre sonra sektörümüzün en önemli
sorunu çözüme kavuştu. Sektörümüzün en önemli sorunlarından birine
bu kadar hızlı bir şekilde çözüm ürettikleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak
üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a sektörüm adına şükranlarımı sunuyorum. Ticaret Bakanımız Ruhsar
Pekcan’a ve TİM Başkanı İsmail Gülle’ye de
desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye
konuştu.

KAMU İLE
İLİŞKİLER
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Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak’tan
Deri Sektör Temsilcilerine Ziyaret
21 Mart 2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Deri
Konfeksiyoncuları Derneği ve
Kürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin Zeytinburnu’ndaki merkezini ziyaret ederek
sektör temsilcileri ile görüş
alışverişinde bulundu. İDMİB
Başkanı Mustafa Şenocak, ziyaret sırasında deri ve deri mamulleri sektörünün en önemli
sorunu olan kıymetli kürkün
ham maddesi ve yarı mamulünde ÖTV’nin sıfırlanması
konusunun, 2. TİM Delegeler
Çalıştayı’nın hemen akabinde

Bakanlıkların çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak çözüme
kavuşmasından dolayı sektörün duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Alınan bu kararın sektöre moral sağladığını ve orta
vadede ihracatı önemli oranda
artıracağını belirten Şenocak,
bunun için Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak ve TİM
Başkanı İsmail Gülle’ye teşekkürlerini iletti.
İDMİB Başkanı Şenocak, görüşmenin devamında deri ve
deri mamulleri sektörünün ihracat hedefleri ve sektör konularına ilişkin bilgi verdi.
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11 Ocak 2019

İTKİB Başkanları’ndan
Ticaret Bakanı Ziyareti
İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve İHKİB Başkanı
Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı makamında ziyaret etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İTKİB çatısı altındaki üç birlik başkanını makamında ağırladı. Toplantıya, İDMİB Başkanı Mustafa
Şenocak, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve İHKİB Başkanı Mustafa
Gültepe katıldı.
Üç birlik başkanının Bakan Pekcan’ı ziyaretinde; deri ve deri mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim, ve halı sektörlerinin
2018 yılı ihracat performansları değerlendirilirken, “Sürdürülebilirlik
ve Yenilik Yılı” olarak ilan edilen 2019 yılı için sektörün beklentileri
görüşüldü. Başkanlar, dört sektörün ortak beklentilerinin yanı sıra
her bir sektörün yaşadığı sorunları, Bakan Pekcan ile paylaşarak,
sorunların çözümü konusunda Bakan Pekcan’dan destek istediler.
Toplantıda, Türkiye’nin gerçekleştirdiği Serbest Ticaret Anlaşmaları’nda temsil ettikleri dört sektörün, taviz verilecek sektörler liste-

sinden çıkartılarak korunması gerektiği belirtildi. Özellikle Pakistan
gibi önemli rakip konumundaki ülkeler ile yapılması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması’nda, dört sektörün kapsam dışında bırakılması istendi.
İlave işveren desteği
Türkiye’de istihdam üzerinde yüzde 38 gibi yüksek oranlı bir vergi
yükü olmasının, sektörün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü
olumsuz etkilediğinin vurgulandığı toplantıda, asgari ücret desteğinin gözden geçirilerek, desteğin asgari ücret artışını tolere edecek
şekilde artırılması ve asgari ücret üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi konusunda destek istendi. Üretim maliyetlerini artıran enerji
maliyetleri de toplantıda konuşulan bir diğer konu oldu.

S.20
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Ticaret Bakanlığı Yetkilileriyle Toplantı
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde deri
ve deri mamulleri sektör sorunlarının ele alındığı toplantı Ticaret
Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İDMİB Yönetim Kurulu
Üyeleri Oğuz İnner, Abdülsabur Endican, Fikriye Altunbaş’ın
yanı sıra Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Ayakkabı Yan
Sanayicileri Derneği, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği, Türkiye Deri

Konfeksiyoncuları Derneği ve Türkiye Saraciye Sanayicileri Derneği
temsilcileri katıldı. Toplantıda İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar ve
Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, deri sektörünün sorunlarını
dinledi. Sektörün geleceğine ilişkin olarak ele alınan kromlu deri
ihracatı, emtia fiyatlarının küresel durumu gibi hususlarda tüm
sektör temsilcileri önerilerini sundular.

Ticaret Bakanlığı Yetkilileriyle Toplantı II
05 ŞUBAT 2019
Deri ve deri mamulleri sektörünün 2018 yılı ihracatının değerlendirilmesi ve sektörün 2019 yılı beklentilerinin görüşülmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı 7. Kat Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirildi.
İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir’in başkanlık yaptığı toplantıya; Daire Başkanı Bilgehan Şaşmaz, Şube Müdürü Suat Öktem,
Bakanlık uzmanları, İDMİB ve EİB Yönetim Kurulları ile İTKİB ve EİB
Genel Sekreterliğinden uzmanlar katıldı. Toplantıda sektörün sorunları, çözüm önerileri ve projeler konuşuldu. Devlet destekleri, yatırım
teşvikleri, ihracat pazarları ve yeni pazarlama yöntemlerinin özellikle üzerinde durulduğu toplantıda İDMİB Başkan Yardımcısı Güven
Karaca tarafından sektörün ihracat rakamlarının yükseliş trendinde
olduğu, katma değeri yüksek ürünler üretildiği vurgulandı ancak halihazırda kullanılamayan kapasiteler var iken, farklı teşvik sistemleri ile
atıl kapasiteler yaratıldığı belirtildi.
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İstanbul Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürü ile Toplantı
09 Kasım 2018

İTKİB Genel Sekreterliği ev
sahipliğinde 9 Kasım 2018
tarihinde İstanbul Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürü Mehmet
Hatipoğlu ve Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük müdürleriyle
istişare toplantısı gerçekleşti.
İDMİB, iHKİB, İTHİB ve İHİB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım
sağladığı toplantıda Birlik üyesi
firmaların ve sektörlerin gümrüklerde karşı karşıya kaldığı
sorunlar ve çözüm önerilerine
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
“İş birliği güçlendirilmeli”
Bölge Müdürü Hatipoğlu ve
beraberindeki Gümrük Müdürlerinin katıldığı ve her yıl düzenlenmesiyle artık geleneksel
hale gelen istişare toplantısına

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, İHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Özkan Karaca
ve Jale Tunçel, İTHİB Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve
İTHİB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ahmet Şişman katıldı. İHKİB Başkan Yardımcıları
Özkan Karaca ve Jale Tunçel

hızlı hareket kabiliyetine sahip
hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün gümrüklerde kırmızı hat
kaynaklı uygulamalardan olumsuz etkilendiğini ifade ederek bu
alanda memur inisiyatifiyle sarı
hattan kırmızı hatta sevkedilen
ürünler için ihracatçı lehine esneklik talebinde bulundular.

İstanbul Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürü
Mehmet Hatipoğlu ve Bölge
Müdürlüğüne bağlı gümrük
müdürleriyle toplantı
gerçekleşti.

TİM
ETKİNLİKLERİ

İDMİB Faaliyet Raporu
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TİM Başkanı İsmail Gülle’ye
Hayırlı Olsun Ziyareti

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, TİM Başkanı İsmail Gülle’ye hayırlı olsun ziyareti
gerçekleştirdi. Türkiye Ticaret Merkezleri ve sektörün güncel
sorunlarının da konuşulduğu ziyarette İDMİB Başkanı Mustafa
Şenocak, İsmail Gülle ile uzun yıllardır gerçekleştirdikleri iş birliğinin
önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek süreceğine inancının
tam olduğunu belirtti. Ziyarette, Türkiye deri ve deri mamulleri
sektörünün güncel sorunları da masaya yatırılırken güçlü bir iş
birliği ve diyalog ile sektörler ihracatının daha da ileriye taşınacağı
vurgusu yapıldı. Ziyaretin son bölümünde İDMİB Başkanı Mustafa
Şenocak günün hatırasına TİM Başkanı İsmail Gülle’ye bir hediye
takdim etti.

Ziyarette, Türkiye deri ve deri
mamulleri sektörünün güncel
sorunları da masaya yatırılırken
güçlü bir iş birliği ve diyalog
ile sektör ihracatının daha
da ileriye taşınacağı vurgusu
yapıldı.
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08 AĞUSTOS 2018

TİM ve Birlikler
İstişare Toplantısı
TİM ve Birlikler İstişare Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleşti. TİM Başkanı İsmail
Gülle, konuşmasında toplantının misyonunu “TİM’i çok daha katılımcı, daha
proaktif bir yapıya kavuşturmak” şeklinde açıkladı. Toplantıya konuk olan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle iki
önemli bakanlığın Ticaret Bakanlığı
çatısında birleştiğini hatırlatarak, böylece iç ve dış ticarete yönelik politikaları, stratejileri ve çözümleri daha etkin
hayata geçirebileceklerini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın 100 günlük eylem planını

açıkladığını anımsatan Pekcan, söz
konusu planın içinde ihracatla ilgili 21
eylem planı olduğunu aktardı. Bakan
Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Dış ticareti basitleştirici eylemlerimiz
var. Gümrükleme işlemlerinin kendi
tesislerinde yapılması, ihracat evraklarında sadeleştirilmeye gidilmesi,
evrakların daha çok elektronik ortama
taşınması, devlet desteklerinin sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi, tek bir
yerde toplanması, ulaşılabilir ve anlaşabilir olması, günümüz ihtiyaçlarına
göre de revize edilmesi var. Bunun
dışında dört hedef pazara yönelik ülke
stratejileri yaptık.”

TİM Yönetim
Kurulu Muhasip
Üyesi ve İDMİB
Başkanı Mustafa
Şenocak toplantıda
söz alarak Özel
Tüketim Vergisi
(ÖTV ) sorununa
dikkat çekti. Yarı
mamul ürünlerin
ithalatında
ÖTV ödendiğini
belirten Şenocak,
bu nedenle
ihracatçının üretim
maliyetlerinin
yükseldiğini
kaydetti.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’ın Katılımlarıyla
Delegeler Çalıştayı
20 Ekim 2018

TİM Delegeler Çalıştayı, bu yıl ilk kez
İstanbul’da düzenlendi. TİM Başkanı
İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Çalıştaya, TİM
üyesi 71 bin ihracatçıyı temsilen 440
delege katıldı. Geniş bir katılımın olduğu Çalıştay’da ihracatçıların sorunları
ve önerileri masaya yatırıldı. Çalıştay
açılışında konuşan Cumhurbaşkanı

Yardımcısı Fuat Oktay, “Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük,
yaşanan manipülatif dalgalanmaları
bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik
reformları uygulamaya koyduk” diyerek yeni ekonomik ve ticari düzende
Türkiye’nin önünü açacak kilit alanların
Ar-Ge, yenilik, yüksek teknoloji, katma
değer, tasarım, üretim ve markalaşma
olduğuna işaret etti.

Delegeler Çalıştayı’na
katılan İDMİB Başkanı
Mustafa Şenocak,
sektör sorunlarını
ve taleplerini
katılımcılarla paylaştı.
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Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak’ın Katılımlarıyla
Delegeler Çalıştayı II
07 Şubat 2019
TİM Delegeler Çalıştayı’nın ikincisi İstanbul’da düzenlendi. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla
gerçekleştirilen Çalıştay’a,Türkiye’nin
farklı bölgelerinden TİM üyesi 83 bin
ihracatçıyı temsilen 450 delege katıldı.
Geniş bir katılımın olduğu Çalıştay’da
TİM yönetimi, ihracatçıların sorunlarını dinledi, bakanlara aktardı. Hükümet
yetkilileri ise projeksiyonlarını ve ihracatçılardan beklentilerini paylaştı. TİM

Başkanı İsmail Gülle, yaptığı açılış konuşmasında “İhracatçılar olarak ülkemize kazandırdığımız her bir doların ne
kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
İhracat büyüdükçe, yükseldikçe, karşısına her gün çözülmesi gereken yeni
sorunlar çıkmaktadır” dedi. İhracatçının finansmana erişiminde sıkıntı yaşadığını dile getiren Başkan Gülle, Eximbank’tan büyük destek gördüklerini
fakat ticari bankaların kredi faizlerinde
artış ve teminat küçültmesine gittiğinin
altını çizdi.

SEKTÖREL
ETKİNLİKLER
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İDMİB 100 Üyesini
Sosyal Uygunluk
Denetimlerine Hazırlıyor

Sosyal
Uygunluk
Denetimleri
Nedir?
İşletmenin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası
Sözleşmeleri ve Yönergelerinden, ulusal ve yerel makamlarca yayımlanmış kanunlar,
tüzükler, yönetmelik ve ek yönetmeliklerde belirtilen kurallar ile kanunlara uygunluk derecesi hakkında denetimi talep
eden ve denetlenen kuruluş ile
ticari ilişkisi bulunan kuruluşlara güvence vermek üzere yapılan kontrollerdir.

İDMİB olarak amacımız; deri ve
deri mamulleri ihracatı yapan/
yapacak üyelerimizin, uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmesinde en önemli başlangıç
noktalarından bir tanesi hedeflenen pazarlarda ihracat öncesi sosyal uygunluk altyapısına
kavuşmuş olmalarıdır. Ticaret
Bakanlığının destekleri ile sürdürdüğümüz Ayakkabı, Deri
Konfeksiyon ve Saraciye Ur-Ge
projelerimiz kapsamında süren
‘Sosyal Uygunluk Ölçümleme ve
İyileştirme Programı’ çalışmaları ile küme üyelerimiz iyileştirme
süreçlerine ilk adımlarını attılar.

Toplamda 27 firmanın yer aldığı bu pilot çalışmadan sonra
İDMİB olarak; en az 100 üyemizin sosyal uygunluk denetimlerine hazır hale gelmesi hedefi
çerçevesinde çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Sürdürülebilir ihracatımızı artırma hedefimiz
çerçevesinde, uluslararası alıcılar ile çalışan üyelerimizin, uluslararası arenada geçerli sosyal
uygunluk belge denetimleri ve
uluslararası markaların kendi
kalite ve standartlarına yönelik
sosyal denetimlerinden geçmeleri için gerekli yönlendirme ve
uygun danışmanlıkların alınma-

sını teşvik ediyoruz. 100 üyemizin sosyal uygunluk denetimlerine hazır hale gelmesi için;
uygun danışmanlık programları
ile firmaların sosyal uygunluk
denetimlerini iç bünyelerinde
yapabilir olması, firmaların konuyla ilgili bir sorumlu personel
ataması, firmaların sosyal uygunluk seviyelerinin raporlanması, raporlama ile firmanın
performansına göre Sosyal
Uygunluk Katılım/Başarı Belgesi’ne sahip olması, tüm tedarik
zincirinde sosyal uygunluğu denetleyebilir hale gelmiş olması
bekleniyor.
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İDMİB İhracatı Artıracak
4 Eylem Planı Belirledi

Deri sektörünü temsil eden dernekler, İDMİB ev sahipliğinde
bir araya gelerek sektörün büyümesinin sürdürülebilir hale
gelmesi ve rekabet gücünün
artırılmasına yönelik hazırlanan eylem planını alt sektör
temsilcileriyle paylaştı. İDMİB
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak’ın oturum başkanlığını yaptığı toplantıya; Türkiye
Deri Konfeksiyoncuları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Cemal Aydın, Türkiye
Ayakkabı Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, Ayakkabı Yan
Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kayalı ve Kürk Sanayicileri
ve İş Adamları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Ayfer Gümrük
katılım sağladı. İDMİB Başkan
Yardımcıları İslam Şeker ve Güven Karaca’nın da bulunduğu

İDMİB’in deri ve deri mamulleri
sektöründe faaliyet gösteren dernekler
ile düzenlediği ‘Deri Çalıştayı’nda,
sektörün ihracatını artıracak öncelikli
dört eylem planı açıklandı.

09 OCAK 2019

toplantıya deri sektörünün alt
sektörlerinden yüksek katılım
gözlendi. Çalıştay 7 Ağustos, 9
Ağustos ve 4 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan toplantılarda dört
alt sektörden gelen ortak talepler ve öneriler dikkat alınarak
hazırlanan eylem planının, Dr.
Can Fuat Gürlesel tarafından
katılımcıları bilgilendirilmesiyle
başladı. Dr. Gürlesel, dört sektörü de kapsayacak ortak dört
proje yapılması konusunda İDMİB’in karar aldığını açıkladı.
Toplantıda öncelikli olarak belirlenen projeler; alıcıların talep ettiği sosyal şartlar, diğer
koşullar ile ilgili bilgilendirme
ve firmaların koşulları karşılar
hale getirilmesi, hedef pazarların belirlenerek her bir pazar
için kalıcı stratejiler uygulanması, büyük ölçekli tesisler ve
firma iş birliklerinin oluşturulması, İstanbul’da uluslararası
deri fuar düzenlenmesi olarak
sıralandı.
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Sektör Kurulu Toplantıları
17 MAYIS 2018

Yardımcılarının seçilmesi ile
başlayan toplantıda İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Sektör
Kurulu Başkanı seçildi. EDMİB
Başkanı Erkan Zandar ve İDMİB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İslam Şeker ise oy birliği

ile Başkan Yardımcıları seçildi.
Toplantıda, New York’ta kısa
zamanda faaliyetlerine başlanacak olan Türkiye Ticaret Merkezi ile ilgili güncel durumun yanı
sıra, URGE proje faaliyetlerine
ve Türkiye Tanıtım Grubu’na su-

nulacak olan sektörel projelere
ilişkin de kısaca bilgi aktarıldı.
Toplantı, hem Genel Sekreterlikler arasında koordinasyonun
artması hem de sektörel iş birliğinin sağlanması yönünde görüş birliğine varılarak kapatıldı.

konuları ele alındı. Sektör sorunlarından, Türkiye Ticaret
Merkezleri’ne, Türkiye deri ve
deri mamulleri sektörünün
uluslararası pazarlarda daha
etkin bir şekilde tanıtımı için
yürütülecek projelere pek çok
konunun masaya yatırıldığı

toplantıda sektörün öncelikli
sorunları belirlenerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk 100 gününde hayata
geçirilmesi planlanan faaliyet
programına eklenmesi önerilen deri ve deri mamulleri
konu başlıkları da belirlendi.

Uluslararası
standartlarda
üretim kabiliyetinin yükseltilmesi gerekliliğinin de konuşulduğu toplantıda sektörel
iş birliğini geliştirmek üzere
sektör paydaşları daha sık
bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.

11 TEMMUZ 2018

Deri ve Deri Mamulleri Sektör
Kurulu Toplantısı, Kaşıbeyaz
Restaurant’ta gerçekleşti. Toplantıya Sektör Kurulu üyelerinin
yanı sıra Genel Sekreterlikler’den de katılım sağlandı. Sektör Kurulu Başkan ve Başkan

Deri ve Deri Mamulleri Sektör
Kurulu Toplantısı Dış Ticaret
Kompleksi Marmara Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Toplantıya, İDMİB ile EDMİB
Yönetim Kurulu ve Sektör Kurulu üyeleri katılım sağlarken
toplantıda sektörün öncelikli
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12 EYLÜL 2018

Can Fuat Gürlesel’in de katıldığı toplantıda ayakkabı, konfeksiyon, saraciye ve tabakhane
sektörleri ile yapılan buluşmalarda sektörün dile getirdiği
öneri ve taleplere ilişkin olarak

bir değerlendirme yapıldı. Deri
ve deri mamulleri sektörünün
ihracat verileri eşliğinde genel
değerlendirmesinin de yapıldığı
toplantı gündem maddelerinin
görüşülmesi ile tamamlandı.

üretim sürecinin dijital dönüşümünü yerinde inceledi. Üretim
hatları incelenerek, uygulamalı
olarak satın alma, üretim ve lojistik süreçlerinin dijital adaptasyonu gözlemlendi. Yaklaşık
4 bin çalışanı ile Sanayi 4.0 ve
dijital dönüşümün uygulayıcı-

larından olan Hugo Boss firması ile yapılan görüşmelerde
deri sektörünün Sanayi 4.0’a
adaptasyonu konusunda da
görüş alışverişinde bulunuldu.
Firma ziyaretinin ardından gerçekleşen Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Toplantısında

14 ARALIK 2018

İDMİB Yönetim Kurulu toplantısı
Dış Ticaret Kompleksi Marmara
Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Sektör alt grupları ile gerçekleştirilen Arama Toplantılarının
moderatörlüğünü yürüten Dr.

Deri ve Deri Mamulleri Sektör
Kurulu, İzmir’de buluştu. Firma
ziyaretleri de yapılan program
çerçevesinde sektörün gelecek vizyonu masaya yatırıldı.
İDMİB Yönetim Kurulu Üyeleri
hazır giyim devlerinden Hugo
Boss firmasını ziyaret ederek,

ise YÖK ile işbirliği YÖK ile iş
birliği içinde yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi alındı. Ayrıca,
toplantıda Türkiye’de Tekstil
ve Deri Mühendisliği algısının
yükseltilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.
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Deri Sektöründe
Dahilde İşleme Rejimi Toplantısı
14 Şubat 2018

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Şenocak ve yönetim
kurulu üyeleri, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardım-

cısı Musa Demir, Şube Müdürü
Suat Öktem ile bir araya geldi.
İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşen toplantıya

üye firmalar da katılım sağladı. Ekonomi Bakanlığı İhracat
Genel Müdür Yardımcısı Musa
Demir ve Şube Müdürü Suat

Öktem’in iştirak ettiği toplantıda
deri ve deri mamulleri sektörünün Dahilde İşleme Rejimine
ilişkin sorunları masaya yatırıldı.

Deri Sektöründe
Dahilde İşleme Rejimi Toplantısı II
02 Ekim 2018
kapatma işlemlerine yönelik
bilgilendirme yapıldı. Akabin-

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Suat Öktem ile İDMİB yetkilileri ve sektör temsilcisi firmaların katılımı ile ‘Deri Ve Deri

Ürünleri Sektörüne Yönelik
Dâhilde İşleme İzin Belgesi’
toplantısı gerçekleştirildi. 2
Ekim’de gerçekleştirilen ilgili toplantıda öncelikli olarak

Bakanlık yetkilileri tarafından
Bölge Müdürlüğü personeline
deri ve deri mamulleri ürünleri kapsamında kullanılan
Dâhilde İşleme İzin Belgesi

de deri ve deri mamulleri sektörü temsilcilerinin Dâhilde
İşleme İzin Belgesi kullanımı
kapsamında
karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların
çözümüne yönelik öneriler
değerlendirildi. 3 Ekim’de ise
İstanbul’da yerleşik Deri ve
Deri Mamulleri İhracatçıları
Birliği üyesi firmalar yerinde
ziyaret edildi.
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KSİAD’dan İDMİB’e Ziyaret
nün her yıl dış ticaret fazlası
vererek Türkiye ekonomisine
verdiği katkının önemini vurgulayarak deri ve kürk konfeksiyon ithalatının deri ve deri
mamulleri sektörü içerisinde

en düşük ithalat gerçekleştirilen alt ürün grubu olduğu
için duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Toplantının devamında Kürk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği’nin sek-

törel taleplerine ilişkin görüş
alışverişinde bulunan Şenocak, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi için sektörel
kuruluşların sık sık bir araya
gelmesi gerektiğini söyledi.

16 Ekim 2018

Kürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Ayfer
Gümrük ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Kadri Kılıç, Ali Yavuz
Boynukısa, Eyüp Demir’den
oluşan bir heyet, İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak’ı ziyaret etti. İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak’ın deri ve deri
mamulleri ihracatı içerisinde
kürk konfeksiyonunun çok
önemli bir yeri olduğunu ifade ettiği toplantıda, sektörün
katma değerli ihracatına en
büyük katkılardan birinin kürk
konfeksiyonundan geldiği belirtildi. Mustafa Şenocak konuşmasının devamında deri
ve deri mamulleri sektörü-

04 Şubat 2019

KSİAD’dan İDMİB’e Ziyaret II

KSİAD ile İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak Dış Ticaret Kompleksi’nde bir araya geldi. Ana
gündem maddesini 15 Şubat
tarihinde yürürlüğe girecek olan
2019/1 sayılı İthalatta Gözetim
Uygulamasına İlişkin tebliğ ile
kıymetli kürkte ÖTV’nin oluştur-

duğu toplantıda, uygulamaya
ilişkin olarak Genel Sekreterlik
tarafından katılımcılara bilgi verildi. Referans fiyat uygulanması
konusunda endişelerini dile getiren KSİAD temsilcileri, gözetim
uygulamasının doğru olduğunu
ancak çok geniş bir fiyat ska-

lasına sahip ürünlerde tek bir
referans fiyat uygulanırsa suiistimalin gerçekleşebileceğini vurguladılar. Şenocak, Gözetim Uygulaması kapsamında referans
fiyat uygulanmayacağını, ileride
böyle bir durum söz konusu
olursa konunun tekrar değer-

lendirilebileceğini belirtti. Toplantıda kıymetli kürk sektörünün
önündeki en büyük engelin ÖTV
olduğu vurgusu yapılarak, ÖTV
kalkarsa İstanbul’un kürk merkezi olacağı, Türkiye’nin farklı
pek çok bölgeye ürün ihraç edebileceği dile getirildi.
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Saraciye Çalışma Grubu
Toplantısı
11 MART 2019

Saraciye sektörünün ihracata yönelik çözüm önerilerinin
belirlenmesi ve sektörü ileriye
taşıyacak projeler geliştirilmesi
amacıyla yola çıkan ‘Saraciye
Çalışma Grubu’ ilk toplantısını
sektörün yoğun katılımı ile Dış

Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi. Toplantıya İDMİB Başkan Yardımcısı Güven Karaca,
Saraciye Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal
Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri
başta olmak üzere sektörün ileri

gelen temsilcileri ve genç kuşak
yöneticileri katıldı. Toplantıda
öncelikle Saraciye sektörünün
geleceğine ışık tutacak geçmiş
10 yıllık ihracat rakamları hedef
ülkeler ve alt ürün grupları bazında değerlendirildi. Sektörün,

güncel gelişmelere ayak uydurabilmesi ve gelecek ihracat
stratejilerinin belirlenmesi amacıyla bir araya gelen çalışma
grubu; öncelikle sektör içerisinde etkin iletişimin sağlanması
için çalışmalara başladı.

27 Mart 2019

İDMİB Yönetim Kurulu Toplantısı

İDMİB Yönetim Kurulu Toplantısı, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin
teşrifleri ile gerçekleştirildi. Yoğun bir gündem ile gerçekleştirilen toplantıda İDMİB Başkanı

Mustafa Şenocak, İDMİB’in faaliyetleri ve projeleri hakkında
bilgi verdi. Mustafa Şenocak,
uzun yıllardır talep edilen kıymetli kürkün hammaddesinde

ÖTV’nin sıfırlanmasına ilişkin
TİM Başkanı İsmail Gülle’ye teşekkür ederken; alınan bu karar
ile deri ve deri mamulleri ihracatının orta vadede çift haneli

oranlarda artabileceğini dile getirdi. Toplantının devamında TİM
Başkanı Gülle, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve ihracat
hedefleri hakkında bilgi verdi.
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12 Eylül 2018

Deri ve Deri Mamulleri Sektörü
Dernek Temsilcileriyle
Değerlendirme Toplantısı
İDMİB tarafından düzenlenen
‘Saraciye, Ayakkabı, Deri Konfeksiyon ve Tabakhane Sektör Buluşmaları’nın ardından
sektörü temsil eden dernek ve
vakıflarla da bir araya gelindi.
Toplantıda, finansmana erişimde kolaylık sağlanması: Bununla
alakalı olarak Eximbank’a ilave
kaynak sağlanması, kur farkına
bağlı sorunların çözülmesi, ban-

kanın sektöre olan tutumlarının
iyileştirilmesi, çeklerin banka
sorumluluğu altına alınarak kredibilite oranına göre çek yazabilme sınırlarının belirlenmesi, gerekli görüldüğü takdirde 3 nüsha
çek sisteminin uygulanması,
senetlerin de çek kanununa
tabi tutularak kayıt altına alınabilmeleri ve cezai işlemlere tabi
olmaları konuları üzerine durul-

du. Teşvik sisteminin sadeleştirilmesi, devlet desteklerinde firmaların ciro-istihdam-ihracatları
değerlendirilerek oransal olarak
teşvikler verilmesi, tasarım teşviklerinde makine alımlarına getirilen kısıtlamalarının incelenmesi toplantıda değerlendirilen
temel konular oldu. Firmaların
alım-satım süreçlerinde iyileştirmeye gidilmesi, kıymetli kürkte

ve deri yağlama müstahzarlarında ÖTV sorununun giderilmesi
konularına da değinilen toplantıda, işletme maliyetlerini düşürücü çalışmaların yapılması, buna
bağlı olarak emek yoğun sektörlerde SGK Primlerinin bir yıl
süreyle yüzde 50 oranında düşürülmesi ve enerji maliyetlerinde
kolaylıklar sağlanması hususları
görüşüldü.

İDMİB Faaliyet Raporu
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26 EYLÜL 2018

Saraciye Sanayicileri Derneği’nin
İDMİB Ziyareti

Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu İDMİB’i ziyaret etti.
Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu ile gerçekleştirilen
toplantıda İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ve Başkan Yardımcısı

Güven Karaca sektörün güncel sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin
görüş alışverişinde bulundular.

Deri Sektöründe
Dahilde İşleme Rejimi Toplantısı III
18 aralık 2018

Deri ve deri mamulleri sektöründe Dahilde İşleme Rejimi fire oranlarına ilişkin olarak 18 Aralık 2018 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığımızın değerli temsilcileri ve Sektörel Dernek-

lerimizin katılımı ile düzenlenen toplantıda, Dahilde İşleme Rejimi
kapsamında sektörümüzde yaşanan sorunları ve uygulamaya ilişkin
çözüm önerileri değerlendirildi.
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26 aralık 2018

Ekonomi Basını ve İhracatçıların
Geleneksel Yılbaşı Buluşması

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin her yıl geleneksel olarak
düzenlediği “Yılbaşı Buluşması”, Dış Ticaret Kompleksi’nde
gerçekleştirildi. TİM’in desteğiyle 14’üncüsü düzenlenen
Yılbaşı Buluşması’nda EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından
isimler bir araya geldi. Buluşmaya İDMİB Başkanı Mustafa
Şenocak da katıldı.

DEİK Kurucu Kuruluşlar Toplantısı
04 MART 2019

4 Mart 2019 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),
üyelerinin katılımı ile Kurucu
Kuruluşlar ve Kurumsal Üyeler
Buluşması düzenledi. İDMİB
Başkanı Mustafa Şenocak’ın
da katıldığı toplantıda Şenocak,
Türk deri sektörünün projeleri
ve çözüm önerilerini anlatarak
Türkiye ekonomisinde ihracatın
rolüne ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulundu.
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Saraciye Sektörü
Değerlendirme Toplantısı
07 AĞUSTOS 2018

İDMİB ev sahipliğinde Saraciye
Sanayicileri Derneği (SSD) iş
birliği ile sektörün temsilcileri
bir araya geldi. 7 Ağustos tarihinde Topkapı Eresin Otel’de
saraciye sektörünü bir araya
getiren organizasyonda, geniş
katılım sağlandı. Organizasyona moderatörlüğü Dr. Can Fuat
Gürlesel üstlenirken, hem sektöre ilişkin güncel ticari veriler
hakkında bilgi verildi hem de
ihracatın artırılmasının önündeki engeller ve olası çözüm

önerileri tartışıldı.
Tasarım odaklı koleksiyon
Toplantının gündem maddelerine yönelik konuşan İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Şenocak, çözüm önerilerine
yönelik temsilcileri tek tek dinledi. Toplantıda:
• Uluslararası ticarette hacmi
gittikçe büyüyen elektronik ticarette karşılaşılan sorunlar
• Marka değeri yüksek ürünler
üretmenin önemi
• Yan sanayi ile iş birliği içinde

olmanın önemi
• Sektöre nitelikli eleman kazandırmanın güçlükleri
• Fuar teşvikleri ve gümrüklerde karşılaşılan sorunlar başlıca
gündem maddeleri oldu.
Toplantıda, mentörlük eğitimlerinin artırılması, tasarım odaklı
çalışarak zengin bir koleksiyonla dünya pazarına açılmanın
gerekliliği, devlet desteklerini
etkin bir biçimde kullanıldığında ihracatın da artırılacağı gibi
başlıklara da dikkat çekildi.

İDMİB ev
sahipliği
ve Saraciye
Sanayicileri
Derneği (SSD)
iş birliğinde
gerçekleşen
toplantıda
sektörün tüm
ihtiyaçları
enine boyuna
tartışıldı.
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Ayakkabı Sektörüne
Yeni Çözüm Önerileri
07 AĞUSTOS 2018
İDMİB ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliğinde 7 Ağustos tarihinde ayakkabı
sektörünün temsilcileri bir araya
geldi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nde gerçekleşen
toplantıda hem sektörün güncel
ticari verileri hakkında bilgi verildi hem de ihracatın artmasına
yönelik çözüm önerileri sunuldu.
Dr. Can Fuat Gürlesel moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda,
sektör temsilcisi firmalar ihracata ilişkin sorunlarını dile getirdiği
gibi, bu sorunlara yönelik çözüm
önerileri de katılımcılar tarafından tartışılarak fikir önerileri ortaya konuldu.
Önemli gündem maddeleri

Toplantıda konuşan İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Şenocak, sektöre yönelik yeni bir
pazarlama stratejisinin zorunlu
olduğunu vurguladı. Toplantıda,
Afrika pazarının önemi en önemli
gündem maddelerinden biri oldu.
• Afrika pazarının önemi ve bu
pazara özel projeler üretilmesi
gerekliliği
• Mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretememesi
ve meslek liselerinde usta öğretici bulmanın giderek güçleştiği
• Marka olarak katma değerli
ihracat yapılmasının hem firmaya hem de sektöre büyük katkı
sağlayacağı, en önemli gündem
maddeleri olarak sıralandı.

İDMİB ve TASD iş birliğinde
sektöre ilişkin değerlendirmelerin
yapıldığı ve ihracatın artmasına
yönelik çözüm önerilerinin
konuşulduğu toplantıda ayakkabı
sektörü bir araya geldi.
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09 AĞUSTOS 2018

Konfeksiyon Sektörü
Değerlendirme Toplantısı

İDMİB ev sahipliği
ve Türkiye Deri
Konfeksiyoncuları
Derneği (TDKD)
iş birliğinde
gerçekleşen
toplantıda sektör
sorunlarına
yönelik çözüm
önerileri
görüşüldü.

İDMİB Arama Toplantılarının
3’üncüsü olan Deri ve Kürk Konfeksiyon Toplantısı 9 Ağustos
tarihinde Novotel Zeytinburnu’nda gerçekleştirildi. İDMİB
ev sahipliği ve Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği (TDKD)
iş birliğinde gerçekleşen toplantıya sektörden geniş bir katılım
sağlandı. Moderatörlüğünü Dr.
Can Fuat Gürlesel’in yürüttüğü
toplantıda ihracat verilerine ilişkin kısa bir sunum yapılmasının
ardından, ihracatı geliştirmeye
yönelik çözüm önerilerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Sektörel sorunlara çözümler
Toplantıya katılım sağlayan
İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, sektörün
sorunlarını ve çözüm önerilerini
dinledi. Toplantıda dile getirilen
konular:
• Elektronik ticaret üzerinden
yapılan satışlarda karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri
• Katma değerli ihracat için
markalaşmanın gerekliliği
• Nitelikli eleman için meslek
liseleri ile iş birliğinin artması
• Finansmana erişim noktasında yaşanan sıkıntılar

• Sektörün pazar çeşitliliğini
artırabilmesine yönelik öneriler
• Sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık konuları
• Kümelenme ve sektör olarak
birlikte hareket etme becerisi
başlıca gündem maddeleri olarak sıralandı.
Toplantıda ortak hareket etme
kabiliyetinin önemi vurgulanırken; bu tür organizasyonlarla
sektör ve ülkenin gelişimine
katkının artacağı hususunda
mutabık kalındı.
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04 eylül 2018

Tabakhane Sektörü
Değerlendirme Toplantısı
Artık geleneksel hale gelen
sektör
buluşmalarının
bu
ayağında tabakhane sektörü
İDMİB ve Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) iş birliğinde 4 Eylül’de bir araya geldi.
Modaretörlüğünü Dr. Can Fuat
Gürlesel’in üstlendiği toplantıda sektörün güncel ihracat ve-

rileri ışığında sorunlar, çözüm
önerileri, ihracatı geliştirmek
ve sektörü daha ileri bir noktaya taşıyabilmek için izlenebilecek stratejiler ele alındı.
Üretim tesisleri iyileştirilmeli
Sektörden geniş bir katılımın
sağlandığı toplantıda;

• Hem yurt içinde hem de yurt
dışında yeni bir pazarlama
stratejisine ihtiyaç duyulduğu,
• Farklılaştırılmış ve doğrudan
gerçekleşecek bir teşvik sisteminin ihracatçı firmalara daha
fazla fayda sağlayabileceği,
• Üretim tesislerinin mevcut
durumları, sektörün yüksek

adetli siparişleri üretebilecek
kapasiteye ulaştırılması ve
uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için öncelikle yapılması gerekenler,
• Kümelenme hususları önemli
gündem maddeleri olarak öne
çıktı.

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
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Belarus Ankara Büyükelçiliği
Müsteşar Ziyareti
14 mart 2018
Belarus Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ruslan Kizelevich, İDMİB’e
bir ziyaret gerçekleştirdi. İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ve Başkan Yardımcısı İslam Şeker’in katıldığı toplantıda, iki ülke arasında
deri ve deri mamulleri sektöründe iş birliği olasılıkları ve yapılacak
faaliyetler değerlendirildi. İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye’nin Belarus’a deri ve deri mamulleri ihracatının 2017 yılında
%100’ün üzerinde arttığını ancak hala potansiyelin çok altında ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. İki ülkenin ticari ilişkilerinin artırılmasını temenni ettiklerini ifade eden Şenocak, kurumlararası işbirliğinin geliştirilebilmesini teminen ortak projeler gerçekleştirilmesi
gerektiğini vurguladı.

Moğolistan
Büyükelçi Ziyareti

14 ocak 2019

Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan, 14 Ocak 2019 tarihinde İDMİB
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak’ı ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki kültürel ve ticari iş birlikleri
değerlendirilerek, deri ve deri mamulleri sektöründeki potansiyel iş
olanakları konuşuldu.
İki ülke arasındaki ticaretin, arzu edilen potansiyelin çok altında
olması ve iki ülke arasındaki kültürel yakınlığın sağlamış olduğu

avantajlar ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için daha fazla çaba
gösterilmesi gerekliliği her iki tarafça da ifade edildi. Moğolistan’ın
ekonomik yapısına ilişkin de bilgi veren Bodvin Ravdan, iki ülke
arasında potansiyel iş birliği barındıran sektörlerin başında deri ve
deri mamulleri sektörünün geldiğini belirterek, Moğolistan’da büyük
önem arz eden hayvancılığın sektör için önemli bir kaynak olabileceğini belirtti.

S.47

İDMİB Faaliyet Raporu

OECD Sorumlu
İş İdaresi Forumu

OECD çatısı altında düzenlenen “Hazır giyim ve Ayakkabı Sektörlerinde Sorumlu İş Yapış Yöntemleri” toplantılarının dördüncüsü, Paris’te gerçekleştirildi. Toplantılara İDMİB, İTHİB ve İHKİB yetkilileri
katııldı. Yaptığı açılış konuşmasında, forumun daha fazla istihda-

Pakistan Pencap
Heyeti Ziyareti

13-14 Şubat 2019

mın sağlandığı, çevreye ve insan haklarına saygılı bir sektör oluşturmak için çalışmaların paylaşılmasına yönelik düzenlendiğini hatırlatan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, bu amaçla, uluslararası
iş birliği ile birlikte çalışılmasının önemini vurguladı.

25 nisan 2018

Pakistan Pencap Bölgesi küme koordinatörleri ile İDMİB ve
İHKİB kümeleri arası tecrübe paylaşımı ve olası iş birlikleri değerlendirme toplantısı İstanbul’da yapıldı. Birleşmiş
Milletler Sınai Kalkınma Örgütü UNIDO) tarafından desteklenen Pakistan Kümelenme Projesi kapsamında Pencap
Heyeti Türkiye’ye bir çalışma ziyareti düzenledi. Toplantı,
25 Nisan’da Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlendi. Heyette
ayakkabı, hazırgiyim, otomotiv yan sanayi ve medikal cihaz
sektörleri küme koordinatörleri de iştirak etti. Toplantıda,
Pakistan’ın Kümelenme Projeleri hakkında bilgi alınarak Kurumlararası işbirliğinin nasıl artırılabileceğine ilişkin görüş
alışverişinde bulunuldu.
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Kırgızistan Heyeti’nden
İDMİB’e Ziyaret

05-08 KASIM 2018
Kırgızistan Pazarları, Mal ve Hizmet Ticareti Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Panamarev ve Kırgız Cumhuriyeti Eski
Başbakanı ve hâlihazırda Dordoi Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Amangeldi Muraliev’den oluşan heyet, Türkiye’yi ziyaret etti. Heyetle İDMİB

30 KASIM 2018

Mısır
Heyeti’nden
İDMİB’e Ziyaret

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İslam Şeker, İDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz İnner’in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Kırgızistan Dordoi pazarı ve Türk ihracatçıları arasında olası
iş birliği çalışmaları değerlendirildi.

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ile Mısır İhracatçı Birlikleri’nden
gelen bir heyet 30 Kasım 2018 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde
bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumu,
geleceği ve potansiyel iş birliği olanakları hakkında fikir alışverişinde
bulundu. Şenocak, iki ülke arasındaki dış ticaret potansiyelinin düşük olduğu ve bu hacmin artırılması gerektiğini vurguladı.
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ABD Ticaret Ataşesi’nden
İDMİB Ziyareti
06 mart 2018

İDMİB Başkanı Mustafa Şenoak ve İDMİB Yönetim Kurulu Üyeleri
görevine kısa süre önce başlayan ABD Ataşesi John Coronado ve
Yardımcısı Perim Akgüner ile Dış Ticaret Kompleksi’nde bir araya
geldi. ABD ve Türkiye’nin dış ticaretine ilişkin konuların değerlendi-

rildiği toplantıda, karşılıklı iş birliğinin nasıl artırılabileceğine ilişkin
görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda İDMİB Başkanı
Mustafa Şenocak, ABD Ataşesi John Coronado’ya günün anısına
plaket takdim etti.

Markasından
İDMİB’e Ziyaret
02 nisan 2018
Lacoste markası Euro-med bölgesi Satın Alma Direktörü Lumat
Ahmed, 2 Nisan 2018 tarihinde İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak’ı
ziyaret etti. Yapılan görüşmede deri ve deri mamulleri üreticileri
ile olası iş birliği fırsatları görüşüldü. Lacoste firması satın alma
stratejileri arasında Türkiye’den tedarik oranının arttırılmasının yer
aldığını vurguladı.

İDMİB Faaliyet Raporu
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Rusya Ziyareti
27 Şubat - 1 Mart 2019

Türkiye deri ve deri mamulleri sektörünü temsilen İDMİB
Başkanı Mustafa Şenocak
başkanlığındaki bir heyet, Rusya’nın Stavropol Bölgesine bir
ziyaret gerçekleştirerek, deri
ihracatçılarının önündeki engellerin kaldırılması için çeşitli
görüşmeler yaptı. İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye
Deri Konfeksiyoncuları Derneği
(TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen ve TDKD
Yönetim Kurulu Üyesi Fatima
Gadzhaeva ile Rusya’nın Stavropol Bölgesine bir ziyaret
gerçekleştirdi. Stavropol Bölge
Valisi Vlademir Vlademiroviç,
Stavropol Valiliği Başkan Yardımcıları Nikolay Afanasov ve

Roman Petraşov, Enerji, Sanayi
ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı
Makarkin Dimitri, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Chaban Stanislav’ın katılımlarında Stavropol
Valiliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Bölge yöneticileri ile
yapılan toplantılarda, Rusya’da
gerçekleştirilen CPM Moskova,
Soft Gold gibi fuarlara katılan
Türk firmalarının gümrüklerde
yaşadığı problemlerin çözümüne aracılık etmek ve Stavropol’de oluşturulacak Endüstriyel Sanayi Bölgesine ilişkin
kurumlar arası iş birliği değerlendirildi. Rusya’ya gerçekleştirilen ziyaret, Rusya resmî haber
kanalları tarafından ilgi ile takip
edildi

İDMİB Heyetinin
gerçekleştirdiği Rusya ziyareti,
Rusya ulusal televizyon
kanalları tarafından
ilgiyle takip edildi.
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Güney Kore Ziyareti
16-18 Mart 2019

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ile EDMİB Başkanı Erkan Zandar
tarafından 16 -18 Mart 2019 tarihlerinde Güney Kore’ye yönelik bir
iş gezisi gerçekleştirdi. Ziyaretin ilk gününde Seul Ticaret Müşavirimiz Alper Atilla ile bir görüşme gerçekleştirilerek, Güney Kore’nin
genel durumu hakkında bilgi edinildi. Güney Kore ziyareti kapsamında İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ülkenin ayakkabı, kürk ve
saraciye sektörleri tüketim alışkanlıkları ile ilgili Güney Koreli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirerek, Güney Kore’nin perakende satış
fiyatlarını değerlendirdi. Kürk ve deri konfeksiyon sektörünü incelemek amacıyla Kuanghi ve Tundemon bölgeleri de ziyaret eden İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Güney Kore’de Türkiye Ticaret Merkezi kurulup kurulamayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaret kapsamında İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye’den
Güney Kore’ye Ticaret Heyeti Organizasyonu gerçekleştirilebilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretin sonunda ise Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliğini ziyaret eden İDMİB Başkanı Mustafa
Şenocak ve EDMİB Başkanı Erkan Zandar, Seul Ticaret Müşavirimiz
Alper Atilla ve Büyükelçilik Müsteşarı Ömer Orhun Çelikkol ile bir
değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak
ülkenin ayakkabı, kürk ve
saraciye sektörleri tüketim
alışkanlıkları ile ilgili Güney
Koreli yetkililerle görüşmeler
gerçekleştirdi.
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Rusya Üst Düzey
Ticaret Heyeti

14 KASIM 2018

Rusya Ticaret Heyeti’ne, TİM
Başkanı İsmail Gülle ile birlikte,
deri ve deri mamulleri, inşaat,
otomotiv yan sanayi, makine ve
aksamları, elektrik-elektronik,
motorlu taşıtlar, iklimlendirme, plastik, demir-çelik, tütün
mamulleri, elektrikli ev aletleri,
tekstil ve hammaddeleri, hazır
giyim ve konfeksiyon sektörlerinin de aralarında yer aldığı

20’ye yakın sektörde faaliyet
gösteren 42 firmadan temsilci,
İhracatçı Birlikleri Yönetim
Kurulu Başkanları ve üyeleri ile
STK temsilcileri katıldı.
Gülle: Kazan-Kazan prensibiyle
Rusya ile ticaretimi artıracağız
Çalışma kahvaltısında katılımcılara hitap eden TİM Başkanı
Gülle, Türk iş insanlarının
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Rusya’ya gerçekleştirilen Üst
Düzey Heyete’e 20’ye yakın
sektörde faaliyet gösteren 42
firmadan temsilci, İhracatçı
Birlikleri Yönetim Kurulu
Başkanları ve üyeleri ile
STK temsilcileri katıldı.

kazan-kazan prensibiyle Rusya
ile yeni iş bağlantıları kurmak
için Moskova’da bulunduğunu
belirterek, devlet başkanlarımızın koyduğu 100 milyar dolarlık
ticaret hacmi hedefi için çalışıldığını, ikili ilişkilerdeki olumlu
havanın yeni ticaret fırsatları
için bir kapı olduğunu ve yeni
dönemde Rusya ile olan iş ilişkilerimizin artacağı ifade etti.
Türkiye-Rusya İş Forumu
düzenlendi
Çalışma kahvaltısının ardından
başlayan “Türkiye-Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem” temalı iş

forumu, RSPP Türkiye-Rusya
Çalıma Grubu Başkanı Arsen
Ayupov moderatörlüğünde
gerçekleştirildi. Forumda,
Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih
Metin, Rusya Sanayi ve Ticaret
Bakan Yardımcısı Gruzdev, TİM
Başkanı İsmail Gülle ve RSPP
Başkanı Alexander Shokin ve
Moskova Vali Yardımcısı Denis
Bulsaev yer aldı. Türkiye-Rusya
İş Forumu’nun ardından başlayan ikili iş görüşmelerinde,
muhtelif sektörlerde faaliyet
gösteren 42 iş insanımız
ile 192 Rus firma temsilcisi
arasında 350’ye yakın iş

görüşmesi gerçekleştirildi.
Tekstil sektör toplantısında,
TİM Muhasip Üyesi ve İDMİB
Başkanı Mustafa Şenocak,
Gıda sektör toplantısında TİM
Sektör Kurulu Üyesi ve İstanbul Canlı Hayvan, Su Ürünleri
ve Mamulleri İhracatçılar Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay
Sagun, Otomotiv, Gemi-Yat
sektör toplantısında ise Uludağ
İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Tansu Sinağ
tarafından sektör sunumları
gerçekleştirildi.

TÜRKİYE
TİCARET
MERKEZLERİ
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23 temmuz 2018

New York TTM İçin
Kura Çekimi

New York Türkiye Ticaret Merkezi’nde yer alacak deri ve deri mamulleri sektörü firmalarının showroom alanları 23 Temmuz 2018
tarihinde gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

9 firmanın katılımı ile gerçekleşen kura çekimi birlikte, deri sektörünün New York Türkiye Ticaret Merkezi açılışı için geri sayım
başladı.
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New York TTM
Networking Kokteyli

TTM
bünyesinde
yer alan firma
temsilcilerinin
katılımıyla
New York
Türkiye Ticaret
Merkezi’nde
“Kokteyl ve İş
Ağı Etkinliği”
düzenlendi.

28 KASIM 2018
Mercury Danışmanlık firmasının organizasyonu, New York Chamber of Commerce’in
(NYCC) üyelerinin ve TTM bünyesinde yer
alan firma temsilcilerinin katılımıyla New York
Türkiye Ticaret Merkezi’nde “Kokteyl ve İş Ağı
Etkinliği” gerçekleştirildi. Etkinlik, T.C. New
York Başkonsolosu Alper Aktaş ile New York
Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe’nin açılış
konuşmaları ile başlayıp, deri ve hazır giyim

firmalarına ait showroomların ziyaret edilmesi
ile devam etti. Etkinliğe, NYCC üyesi 70 firma
temsilcisi katılım gösterdi. Firmalar arasında
Türk deri ve hazır giyim firmalarıyla iş yapmakla ilgilenen NY moda sektörü temsilcileri,
merkezin tanıtımına katkı sağlayacak medya,
sosyal medya temsilcileri ve New York iş dünyasının firma temsilcileri yer aldı. Kokteyl sonrası showroom ziyaretleri gerçekleşti.
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Deri Sektörü New York
Türkiye Ticaret Merkezi Açıldı
01 EYLÜL 2018

Deri Sektörü, dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olan ABD’nin
merkezi New York, New York’un ise kalbi niteliğinde olan beşinci
cadde üzerindeki New York Türkiye Ticaret Merkezi’nde yerini aldı.
Deri Sektörü New York Türkiye Ticaret Merkezi 8 adet Deri - Kürk
Konfeksiyon, Ayakkabı ve Tabakhane firmasıyla 2018 yılı Eylül ayında faaliyete geçti New York Türkiye Ticaret Merkezindeki Showroomlarda yerini alan firmalar şu şekildedir; “Akar Deri Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çetinkaya Kürk Deri Konf. Tar. San.Tic.

Ltd.Şti, Demod Deri Konfeksiyon San. Ltd. Şti., Emelda Deri Konf.
Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti, Gürsel Deri Teks Kuy. San. Tic. Ltd. Şti,
Polat Ayakkabı Saraciye Ürünleri Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti., Sued Mod
Dericilik San. ve Tic. Ltd. Şti, Vlasta Kopylova Deri San. Ve Tic. A.Ş.”
Deri ve Deri Mamulleri sektörünün ABD pazarındaki payının hedeflenen seviyeye gelmesi yolunda Türkiye Ticaret Merkezi ile atılan bu
ilk adımda, Türk Deri sektörünün globalleşmesi yönünde yapılan tanıtım çalışmaları hız kesmeden devam edecek.
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Deri Sektörü New York
Türkiye Ticaret Merkezi
8 adet Deri - Kürk
Konfeksiyon, Ayakkabı ve
Tabakhane firmasıyla 2018
yılı Eylül ayında faaliyete
geçti.

İDMİB Faaliyet Raporu

FUARLAR VE
HEYETLER
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İDMİB’den Lineapelle’de
Tanıtım Atağı
25-27 EYLÜL 2018

Milano’da yılda iki kere düzenlenen Lineapelle Fuarı, katılımcı sayısında artış
kaydetti. İDMİB tarafından Milli Katılım organizasyonu düzenlenen fuara,
bireysel firmalarla birlikte toplamda 44 Türk firması katılım sağladı.
Dünya deri sektörünün en
önemli ve prestijli fuarları arasında yer alan Lineapelle Fuarı, İtalya’nın Milano kentinde
düzenlendi. Yılda iki kere organize edilen fuara İDMİB tarafından Milli Katılım organize
edildi. 16 deri ve 8 aksesuar-bileşen üreticisi firma olmak
üzere 24 firmanın Milli Katılım
organizasyonu düzenlediği fu-

ara, 20 Türk firması da bireysel
katılım sağladı.
Türk firmalar 4 farklı salonda…
Katılımcı sayısında büyük bir
artış yakalayan Lineapelle Fuarı’na 48 ülkeden 1306 firma
stant açtı. Ziyaretçi akınına
uğrayan fuarda, Sonbahar-Kış
sezonuna yönelik ürünler ve
trendler sergilendi. Firmalar

6 farklı salonda stantlarını
açarken, Milli Katılım gösteren Türk firmalar dört farklı
salonda yer aldılar. Bunlar;
Salon 9 Tabakhane, Salon 11
Tabakhane, Salon 22 Aksesuar-Bileşen, Salon 24 AksesuarBileşen olarak belirlendi. Türk
deri sektörünün kalite algısının yükseltilmesi adına İDMİB
tarafından tanıtım faaliyetleri

yürütüldü. Fuar alanında ve
fuar alanı girişindeki metro istasyonunda çeşitli billboardlar
yer aldı. Bilboardlarda “Türk
derisi, daha iyisi yok” sloganları ziyaretçilerin dikkatini çekti.
Milli katılım içerisinde yer alan
firmaların bilgilerinin yer aldığı
“Milli Katılım Kataloğu’ hazırlandı ve fuar ziyaretçi rehberine bir sayfa ilan verildi.
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MICAM’da Türkiye Rüzgarı Esti

16-19 EYLÜL 2018

Modanın başkenti Milano’da 86’ncısı düzenlenen
MICAM fuarında 33 ayakkabı firması İDMİB’in milli
katılım organizasyonuyla boy gösterdi. Firmalar
fuardan mutlu dönerken, ziyaretçi sayısındaki artış ise
sektöre moral oldu.

Son dönemde ekonomi gündemine olumsuz haberlerle konu olan
ayakkabı sektörü, moda, marka ve
ihracat alanında gücünü kaybetmediğini sektörün en önemli fuarı olan
MICAM’da ortaya koydu. Milano’da
86. kez düzenlenen bu önemli fuara, bin 396 ayakkabı firması katıl-

dı. 62 bin metrekare gibi rekor bir
alana yayılan fuarı, 45 bin gibi yine
rekor sayıda ziyaretçi gezdi. Fuara
33 firma ile katılan Türkiye’nin milli
katılım organizasyonunu ise İDMİB
gerçekleştirdi. Fuara 778 İtalyan firması katılırken, 33 firma ile Türkiye
fuarın büyük katılımcılarından biri

durumundaydı. Fuara katılan firmaların stantlarını Türkiye Cumhuriyeti
Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz,
Türkiye Cumhuriyeti Milano Ticaret
Ataşesi Emre Orhan Öztelli, İDMİB
Başkanı Mustafa Şenocak ve İDMİB
Başkan Yardımcısı İslam Şeker de
ziyaret etti.
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Uluslararası Ayakkabı
Moda Fuarı-AYMOD

Ayakkabı sektörüne yön veren AYMOD Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. İDMİB’in
desteğiyle 80’den fazla ülkeden 600 kişilik alım heyetinin ağırlandığı fuarda sektöre
yön veren yerli ve yabancı 400’ün üzerinde firmanın binden fazla markası yer aldı.
04-07 nisan 2018

Kendi alanında Türkiye’nin en
büyük dünyanın ikinci büyük
fuarı AYMOD-Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, CNR EXPO
Yeşilköy’de gerçekleştirildi. CNR
Holding kuruluşlarından Pozitif
Fuarcılık ile Türkiye Ayakkabı
Sanayicileri Derneği iş birliğinde
Türkiye Ayakkabı Sektörü Araş-

tırma Geliştirme Eğitim Vakfı ve
KOSGEB tarafından desteklenen
fuarın açılışını, CNR Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda
Erem ve TASD Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Gürsoy yaptı.
İDMİB’in desteğiyle 80’den fazla
ülkeden 600 kişilik alım heyetinin ağırlandığı fuarda sektöre

yön veren yerli ve yabancı 400’ün
üzerinde firmanın binden fazla
markası yer aldı. Kadın-erkek
ayakkabısından çizmeye, çocuk
ayakkabısından bota, terlikten
çantaya kadar klasik ve modern
tüm yeni sezon ürünlerin sergilendiği fuarda dikkat çekenler
arasında 3 bin dolarlık inci süs-

lemeli gelin ayakkabısı, 10 bin
TL’lik yılan derisinden çanta ve
Bufalo derisinden imal edilen kadın çizmeler yer aldı. Fuarda ayrıca bin yıldır ayakkabı yapımıyla
uğraşan Denizli’nin Yeşilyuva
Köyü’ndeki kadınlar kurdukları
Yörük çadırında yaptıkları ayakkabılar ile ihracata adım atıyor.
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Uluslararası Ayakkabı
Moda Fuarı-AYMOD

Birbirinden renkli, farklı ve yaratıcı ayakkabılar bu
yıl 60’ıncı kez gerçekleştirilen Uluslararası Ayakkabı
Moda Fuarı’nda görücüye çıktı. Fuar, bu sezonunda
2023 yılında 2,5 milyar dolar ihracat hedefine emin
adımlarla ilerlediğini bir kez daha gösterdi.
03-06 EKİM 2018
AYMOD Fuarı, 60’ıncı kez CNR
EXPO Yeşilköy’de kapılarını
açtı. 2023 yılında 2,5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı
sektörü için yurt dışı alım heyeti
çalışmalarına yoğun bir mesai
harcayan İDMİB, CNR Holding
ve TASD, bu çalışmaların sonucunda aralarında Afrika, Al-

manya, Azerbeycan, Arnavutluk,
Belarus, Beyaz Rusya, Lübnan,
Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya,
Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Pekin, Romanya, Rusya,
Ukrayna’nın da bulunduğu 80’in
üzerinde ülkeden 600 kişilik
alım heyetini AYMOD Fuarı’na

getirdi. Yerli ve yabancı 400’ün
üzerinde firmanın binden fazla
markasının yer aldığı fuarda,
2019-2020 İlkbahar/Yaz sezonu ayakkabı modelleri sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine
sunuldu. En güzel gelişme ise
yabancı alıcıların sayısında gerçekleşti.
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Uluslararası Ayakkabı
Moda Fuarı-AYMOD

03-06 nisan 2019

Bu yıl 61’incisi gerçekleştirilen AYMOD Fuarı, ayakkabı
ve saraciye sektörüne yön veren binin üzerinde markanın
katılımıyla CNR Expo Yeşilköy’de düzenlendi. TİM Başkanı İsmail Gülle ve İDMİB
Başkanı Mustafa Şenocak
fuarı ziyaret ederek firmalara
hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sektörün önde gelen
455 ayakkabı üretici firması,
İDMİB desteğiyle gerçekleş-

tirilen Alım Heyeti ile yabancı
alıcılarla bir araya gelerek,
AYMOD’da en yeni modellerini sergiledi. Fuarda, bu yıl,
katılımcı firmaların en yeni
modellerinin yer alacağı defileler de düzenlendi. Sektörün
yeni trendlerine ev sahipliği
yapacak olan defilelerde
2019-20 Sonbahar-Kış sezonunun en yeni modelleri yerli
ve yabancı sektör alıcılarının
beğenisine sunuldu.
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Dünya Ayakkabı Sektörü
MICAM’da Buluştu

Dünya ayakkabı sektörünün en
önemli ve en prestijli fuarı olan
Micam Fuarı Milano’da gerçekleştirildi. İDMİB’in düzenlediği
Milli Katılım Organizasyonu
ile 38 firma fuarda yer alırken; toplamda 50 Türk firması
yeni koleksiyonlarını sergiledi.
Ayakkabı ihracatçıları, dünya
ayakkabı sektörünün buluştuğu
Micam’da yeni pazarlar yaratmak için üst düzey görüşmeler
gerçekleştirdi. İDMİB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları
Güven Karaca ve İslam Şeker

ile İDMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Uyguner’in Türk firmalarının stantlarını ziyaret ettiği fuara, T.C. Milano Başkonsolosu
Özgür Uludüz de gelerek İDMİB
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türk
firmalarla görüş alışverişinde
bulundu. Fuar ile ilgili bir değerlendirme yapan İDMİB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı İslam Şeker; Türk firmaları açısından fuarın olumlu geçtiğini,
gelecek yıl daha fazla firma ile
fuara katılım göstermeyi hedeflediklerini belirtti.

10-13 Şubat 2019
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AYSAF Uluslararası
Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı
Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün gelişiminde önemli rol
oynayan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı CNR Expo
Yeşilköy’de kapılarını açtı. Sektörün heyecanla beklediği fuarın
açılışını TİM Başkanı İsmail Gülle yaptı.
Ayakkabı yan sanayi sektöründe,
dünyanın en büyük iki fuarından
biri olan Uluslararası Ayakkabı
Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), CNR
EXPO Yeşilköy’de 60’ıncı kez kapılarını açtı.
Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme
Vakfı ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği iş birliğinde, Ticaret
Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile
düzenlenen fuarın açılışını TİM
Başkanı İsmail Gülle yaptı. Gülle,
“60’ıncısı gerçekleşen bu fuarda
bulunmak oldukça anlamlı. Fuar
takvimlerinde bu kadar uzun

süre yapılan sayılı fuar bulunuyor. Bu fuarın devamlılığı sektör
verimliliğini gösteriyor. Hepimiz
bir bütünün parçasıyız. Ayakkabı
sanayi sektörü köklü ve vizyonu
açık bir sektör. 500 milyon çift
ayakkabı kapasitemiz bulunuyor
ancak 1 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştiriyoruz. Daha yüksek
vizyonlara ulaşmamız gerekiyor.
Biz ayakkabı sektörünün bütün
bileşenleriyle gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, uzun vadeli vizyon planıyla ayakkabı sektörünü
daha üst seviyelere taşıyacağız”
diye konuştu.

Rusya’ya ihracatta
yüzde 100 artış
Sene sonunda 170 milyar dolar
ihracat gerçekleştirileceğini aktaran TİM Başkanı Gülle, “Ayakkabı
sanayi sektöründe en büyük pazarımız olan Rusya’ya ihracatta
yüzde 100 artış içerisindeyiz. Türkiye’den ayakkabı almak isteyen
firmalar görüşlerini açıkça beyan
ettiler. Özellikle organize edilen
ticari heyetlerin VİP yapılmasını
öneriyoruz. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’e
katkılarından dolayı çok teşekkür
ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Milano’da Türk Derisi Sergilendi
20-22 Şubat 2019

Dünya deri sektörünün en önemli ve prestijli fuarları arasında yer alan
Lineapelle Fuarı Milano’da düzenlendi.

Dünya deri sektörünün en
önemli ve prestijli fuarları arasında yer alan Lineapelle Fuarı,
20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Milano’da düzenlendi.
Deri, aksesuar ve bileşenler,
kumaş, sentetik ve modellerin
sergilendiği bir fuar olan Lineapelle’de, Türk deri ve deri
mamulleri sektörü de İDMİB’in
düzenlediği milli katılım organizasyonu ile yer aldı. 16 deri ve

13 aksesuar-bileşen üreticisi olmak üzere toplam 29 ihracatçı
firma, yeni sezon koleksiyonlarını dünyanın pek çok yerinden
gelen ziyaretçilere sergiledi.48
bin 552 metrekarelik bir alanda
gerçekleşen Lineapelle Fuarı’nda 49 farklı ülkeden toplam bin
255 üretici firma stant açtı. Bu
firmalardan 777’si İtalyan firması 478’i ise yabancı firmalardan
oluştu.
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LeShow İstanbul Fuarı

24-26 Ocak 2019

LeShow Deri ve Moda Fuarı, 87’si Türk olmak üzere 14 ülkeden 130
firmaya ev sahipliği yaptı.

Moskova’da 21 yıldır düzenlenen
LeShow Deri ve Moda Fuarı, ilk kez
kapılarını İstanbul’da açtı.
İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak’ın
da katıldığı fuarın açılışını TİM Başkanı İsmail Gülle yaptı. İstanbul
Kongre Merkezi’nde düzenlenen
LeShow Deri ve Moda Fuarı, 87’si
Türk olmak üzere 14 ülkeden 130
firmaya ev sahipliği yaptı.
5 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara, 25 ülkeden, 358
satın almacı da katılım sağladı.
Fuar açılışına katılan ve bir konuşma yapan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, deri ve mamullerinin
Türkiye’nin en fazla katma değerli

ihracat gerçekleştiren sektörlerinin
başında geldiğine dikkat çekti. Başkan Şenocak konuşmasında şunları
söyledi: “2018 yılında 180 ülkeye
ihracat yapan ve ihracat pazarlarının yüzde 60’ında ihracat artışı gerçekleştiren deri ve deri mamulleri
sektörümüz, inanıyorum ki, 2019 yılında da tüm zamanların en yüksek
deri ve deri mamulleri ihracatı ile
başarısını taçlandıracak. Fuarda İDMİB’e tahsis edilen Trend Alanı’nda
Birliğin düzenlemiş olduğu 4. Detay
Deri Ürünleri Tasarım Yarışması ve
3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım
Yarışması’nda dereceye giren tasarımlar sergilendi.”

S.71

İDMİB Faaliyet Raporu

APLF Leather & Materials+ Fuarı

13-15 Mart 2019

APLF Leather & Materials+ fuarı,
13-15 Mart 2019 tarihleri arasında Hong Kong’da gerçekleşti. Milli Katılım Organizasyonu,
İstanbul Deri ve Deri Mamülleri
İhracatçıları Birliği tarafından
gerçekleştirilen fuara; 35’i milli
katılım organizasyonu dahilinde
olmak üzere 44 Türk firması katılım gösterdi.
Fuarı, Hong Kong Başkonsolosu Sayın Korhan Kemik ve Hong
Kong Ticaret Ataşesi Sayın Mer-

ve Yılmazcan ziyaret ederek firmalar ile görüştü. Fuarın girişinde 3 adet banner ve fuar alanında
5 adet banner çalışması ile fuar
resmi kataloğuna reklam verildi.
Ek olarak, İDMİB 20m2’lik Info
Stand ile katılımcı firmalara yardımcı oldu. Milli katılım bünyesinde fuara katılan Soydan Deri San.
Ve Tic. A.Ş; fuar organizatörünün
düzenlediği “Best Of APLF Awards” yarışmasında, deri kategorisinde ödül kazandı.
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Deri İhracatçıları
Antalya’da buluştu
04-07 HAZİRAN 2018

27-30 KASIM 2018
Türk deri sektörü, İDMİB’in destekleri,
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin çalışmalarıyla Rusya başta
olmak üzere Kanada, Dubai, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan ve Tunus
gibi 15 ülkeden gelen binin üzerinde
iş insanını Antalya’da ağırladı. Türkiye’den 46 firmanın stand açtığı “Leather&Fur Fashion Show” a gelen bin iş
insanı ile Türk deri ihracatçıları B2B
görüşmeler gerçekleştirdi. 6.Leather&Fur Fashion Show’un açılışında
konuşan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, “Deri ve deri mamulleri sektörü ihracatımızda her geçen gün artış
yaşanıyor. Deri ve deri mamulleri sek-

töründe 1 Ocak-23 Kasım döneminde
yüzde 11’lik artışla 1,5 milyar dolar
ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamlarla
birlikte geçtiğimiz yıl yakaladığımız
ihracat rakamlarımızı şimdiden geçmiş olduk. Bu dönemde 191 ülkeye
ihracat gerçekleştirdik. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin 118’inde
deri ve deri mamulleri ihracatımız
arttı” dedi. Deri sektörü ihracatında
lokomotif pazar olan Rusya’ya gerçekleştirdikleri deri ve deri mamulleri ihracatını değerlendiren Şenocak,
“Lokomotif pazarımız olan Rusya’ya
yüzde 34,3’lük artışla 227 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.
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Kenya
Özel Nitelikli
Alım Heyeti
12 Ocak 2018

Jumia Global firması, Özel Nitelikli Alım Heyeti programı çerçevesinde kendi ürünlerini Afrika pazarında satmak isteyen firmalar için
bir online satış platformu sundukları bilgisini ilerek, bu kapsamda
kendi ürünlerinin tanıtımını ve ihracatını yapabilecek Türk Firmaları
ile görüşme talep etti. Dış Ticaret Kompleksi’nde 10 adet ayakkabı
ve çanta üretici firması/markası ile bir araya gelerek, Afrika’nın Amazon’u konumundaki online satış platformu hakkında bilgiler aktarıldı.

Hırvatistan
Özel Nitelikli
Alım Heyeti
Özel Nitelikli Alım Heyeti programlarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı’nca Hırvatistan’da yer alan Klub Kalifornia d.o.o (Dockers
markası) firması yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşme çerçevesinde, firmanın Türkiye’deki ayakkabı üreticileri görüşme talebi alındı.
Heyet programları kapsamında , 12 adet ayakkabı üreticisi yerinde
ziyaret edilerek ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

23 Ocak 2018

Litvanya
Özel Nitelikli
Alım Heyeti
10 Nisan 2018

Litvanya’da yerleşik alım-satım ve süpermarket tedarik grubu olan
JSC Rivona firması ayakkabı ve ev tekstili ürünlerinde işbirliği yapmak üzere Türk markaları ve üretici firmalar ile bir araya geldi. Heyet kapsamında 9 ayakkabı üreticisi firma ile Dış Ticaret Kompleksi’nde ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

TASARIM
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12 TEMMUZ 2018

3. Uluslararası
Ayakkabı Tasarım Yarışması
Finalist Belirleme Toplantısı

İDMİB tarafından
Türk ayakkabı
sektörünün
yaratıcı gücünü
desteklemek ve
genç tasarımcıları
sektöre
kazandırmak
amacıyla
düzenlenen “3.
Uluslararası
Ayakkabı Tasarım
Yarışması”nın
finalistleri belli
oldu.

İDMİB’in, katma değeri yüksek ihracatı artırmak, Türk ayakkabı sektörünün
yaratıcı gücünü desteklemek, özgün
tasarımları teşvik etmek, modaya yön
vermek ve genç tasarımcıların sektöre
kazandırmak amacıyla düzenlediği “3.
Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması”nın finalistleri belli oldu.
Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde
düzenlenen yarışmada; mesleki lise,
üniversitelerin lisans bölümü öğrencileri, akademisyenler ve profesyoneller,
ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak kadın ve erkek ayakkabı
tasarımları ile yarışıyorlar.
113 yarışmacı arasından…
Yarışmanın jürisinde; İslam Şeker,
Güven Karaca, Hakan Yıldırım, Bilge

Köprülü, Erkan Zandar, Abdulsabur
Endican, Tan Erdoğdu, Mehmet Yücebaşoğlu, Özlem Kaya, Mehtap Elaidi,
Mahizer Aytaş, Seda Lafçı, Raf Stesmans, Tamer Yılmaz, Ezgi İçel Apa, Hakan Bahar, Kaner Kıvanç, Zeynep Üner,
Eda Mutuşoğlu yer aldı. Toplam 113 yarışmacı arasından jüri değerlendirmesi
ile seçilen 10 tasarım arasından her iki
kategoride ilk 3’e kalan tasarımlar 10
Ekim’de düzenlenen Ödül Töreni’nde
açıklandı.
Özgün tasarımları ile finale kalan tasarımcılar; Cansu Çitak, Dila Korkmaz,
Ece Pınar Demirel, Gamze Gürtaşar,
Melih Öz, Alparslan Şendağlı, Kaan Eratalay, Oğuzhan Altay, Oya Cevizkaya,
Yunus Emre Yürekli oldu.
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İDMİB, Sektörü Trend
Seminerleri ile Buluşturuyor

06 MART 2019

İDMİB - WGSN
iş birliği ile
gerçekleşen
seminerde
2020-2021
Sonbahar/Kış
modasında öne
çıkan renkler
anlatıldı.

İDMİB’in WGSN iş birliği ile
ayakkabı, deri konfeksiyon ve
saraciye sektörlerine yönelik
olarak düzenlediği Sonbahar/
Kış 2020-2021 Deri Trend Semineri, Birlik üyelerinin, Sektör
Derneklerinin ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla
gerçekleşti. İlk Deri Trend Semineri 23 Ekim 2018’de gerçekeşmişti.
6 Mart tarihinde gerçekleşen
seminerde, WGSN Yöneticisi ve
Trendsetter Kim Mannino konuşmacı olarak yer aldı. Ayakkabı, deri konfeksiyon ve saraciye
sektöründe Avrupa başta olmak
üzere 2020 ve 2021 Sonbahar/
Kış modasında öne çıkan renklerin anlatıldığı seminerde Mannino, katılımcılarla WGSN’in
renk öngörülerinde global renk
paletlerini detaylı olarak paylaştı. Mannino konuşmasında

“Deri tasarımlarında ılık ve rahat
görünümlü dokular, hem formal
hem de gündelik kullanımlarda
rahatlık etkisini öne çıkmakta.
Sonbahar/Kış
2020-2021’de
dokusal malzemeler ve yüzeyler tercih ediliyor. Doğa ile yeninden bağlanmamızı sağlayan
temalar paralelinde görülen
malzemeler, hem pratik hem de
dayanıklı ürünlerde kullanılıyor.
Geri dönüşümlü malzeme kullanımıyla birlikte atık malzemeler

23 EKİM 2018

iç ve dış panellerde yeni yüzeylere taşınıyor. Özel yapıdaki vegan deriler ve patchwork etkili
görünümler, sofistike şekilleri
güncellemek için kullanılıyor.
Kamp ve doğa sporları etkili görünümler, ürünlere hem konfor
hem de işlevsellik kazandırıyor.
Böylece soyut renk finişleri ve
cesur grafik kontrastlar sayesinde genç markete hitap edilebilir bir seviyeye ulaşılıyor”
konularını vurguladı.

İDMİB Faaliyet Raporu

İstanbul
3. Uluslararası
Ayakkabı
Tasarım
Yarışması

Üçüncü kez Ticaret Bakanlığı
destekleri ile İDMİB bünyesinde
düzenlenen “Uluslararası Ayakkabı
Tasarım Yarışması” büyük bir ilgiyle
karşılandı.
10 EKİM 2018
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İDMİB’in
bünyesinde
düzenlenen
“Uluslararası
Ayakkabı
Tasarım
Yarışması”
büyük bir ilgiyle
karşılandı.
Yarışmanın
finalinde
10 tasarımcının
eserleri
değerlendirildi.
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2018 yılının ilk dokuz ayında
170 ülkeye, 703 milyon dolar
değerinde ayakkabı ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye,
ayakkabı sektöründe bugün
dünyanın çift bazında en büyük 6’ncı üreticisi ve 8’inci
ihracatçısı. Bu rakamlar yüzlerimizi güldürse de; “yetmez”
diyerek durmadan çalışan
bir sektörden bahsediyoruz:
Türkiye ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılarda
bulunan ve değeri tasarım,
inovasyonla daha da artan, olmazsa olmazımız, insanoğlu
var olduğu sürece olan ve de
olacak olan ayakkabı sektörü
şimdi kalemimizin ucunda ve
sektör geçtiğimiz günlerde
muhteşem bir organizasyona imza attı: “3. Uluslararası
Ayakkabı Tasarım Yarışması”
Türk ayakkabı sektörünün
dünya çapında rekabet edilebilirliğini artırmak, sektörde
tasarım ve inovasyona katkıda bulunmak ve tabii ki genç

tasarımcıları yüreklendirerek
onların gelişim yolculuklarına
katkıda bulunmak amacıyla
yola çıkan bir hikaye aslında
onlarınki…
Başarının yolu, tasarım ve
inovasyondan geçiyor
İşte bu hedeflerle yola çıkan
ve bu yıl üçüncü kez Ticaret
Bakanlığı destekleri ile İDMİB’in bünyesinde düzenlenen “Uluslararası Ayakkabı
Tasarım Yarışması” büyük bir
ilgiyle karşılandı.
Muhteşem bir gece ile son
bulan yarışmanın ilk dakikasından son anına kadar,
büyük bir renk cümbüşü ve
de heyecan vardı. Birbirinden
özel konukların ve dev jüri
kadrosunun yer aldığı 3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’nın finalinde 10 genç
tasarımcıdan sadece 6’sı kadın ve erkek kategorilerinde
sıralamaya girmeyi başardı
ve ödüllendirildi.

İhracatçı Birlikleri’nin
Başkanları yalnız bırakmadı
Organizasyona İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği, İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul
Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanları başta
olmak üzere birçok İhracatçı
Birliği ve sektör temsilcisi de
katılarak gençleri yalnız bırakmadılar. Jüride ise; sektörün
duayen isimleri vardı. İDMİB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İslam Şeker başkanlığındaki jüri heyetinde Zeynep
Üner, Gülşen, Edis, Hakan
Bahar, Mehmet Yücebaşoğlu,
Tamer Yılmaz, Mehtap Elaidi,
Özlem Kaya, Özgür Masur,
Kaner Kıvanç, Ezgi Apa, Emre
Güven, Erkan Zandar, Abdulsabur Endican, Tan Erdoğdu,
Süleyman Orakçıoğlu, Ertuğrul Özkök, Hakan Yıldırım gibi
değerli isimler görev aldı. Jürinin titiz incelemeleri sonucu
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Yarışmada kadın
kategorisinde Dila
Korkmaz’ın, erkek
kategorisinde ise
Oya Cevizkaya’ nın
tasarımları 1’inci
oldu.

finale kalan 10 tasarımcının
eserlerinin
değerlendirildiği
yarışmada kadın kategorisinde
Dila Korkmaz’ın, erkek kategorisinde ise Oya Cevizkaya’ nın
tasarımları 1’inci oldu. Yarışmanın kreatif direktörlüğünü
ise Hakan Yıldırım üstlendi.
“İhracatta rekorlar kırmaya
devam ediyoruz”
Gecenin açılış konuşmasını,
yarışmanın aynı zamanda ev
sahibi olan İDMİB Başkanı
Mustafa Şenocak yaptı. Şenocak gururla şöyle dedi: “Sektör
olarak ihracatta katma değer
için tasarımın önemine yürekten inanıyoruz. İhracatçılarımız yaşadığı her türlü zorluğa
rağmen, üretmeye, ihracatta
rekorlar kırmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam
ediyor. Ayakkabı sektörümüz-

de çift başına 60 dolara varan
çok yüksek ihracat değerlerine
ulaştık. Bu rakamı daha da yukarılara taşımanın yolu tasarımdan geçiyor. Sektörümüzün
en önemli alt bileşenlerinin
başında hiç şüphesiz ayakkabı sektörü geliyor. 2018 yılının
ilk dokuz ayında 170 ülkeye,
703 milyon dolar değerinde
ayakkabı ihracatı gerçekleştirdik, bu ihracat ile 2016 yılı ihracatımızı yakaladık. İnşallah
önümüzdeki 1 ayda 2017 yılı
ihracatımızın tamamını aşacağız ve 2018 yılını siz ihracatçılarımızın gayretleri ile tüm
zamanların ayakkabı ihracat
rekoru ile kapatacağız. Her
ne kadar ihracatımızdaki artış
hepimizi sevindirse de; biz bu
artışı yeterli görmüyoruz. İhracatımızı sadece nicelik olarak
değil, nitelik olarak da artırmak
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zorundayız. Sizlerle bu akşam
bir arada olmamızın en önemli
sebebi de işte bu zorunluluk.
Türkiye’nin ayakkabı sektörü
bugün dünyanın çift bazında en büyük 6’ncı üreticisi ve
8’inci ihracatçısı. Ancak değer
bazında 25’inci sırada yer alıyoruz. Bu durumu değiştirmek
zorundayız. Bunu da ancak
katma değerli ihracatımızı artırarak yapabiliriz. Bunu yapmanın en etkili yolu da tasarım gücümüzü artırmak. Üçüncüsünü
gerçekleştirdiğimiz bu yarışma

İDMİB Faaliyet Raporu

ile bu amaca katkı sağlamaya
çalışıyoruz.”
“İDMİB ailesine
teşekkür ediyorum”
TİM Başkanı İsmail Gülle; “Öncelikle ait olduğum bir camianın böyle güzel bir organizasyonunda birlikte olmak benim
için büyük mutluluk” diyerek
başladığı konuşmasına şöyle
devam etti: “Tasarımın gücüne
ve Ar-Ge’ye her zaman inandık.
Bu organizasyon için İDMİB’e
teşekkür ediyorum.”

İDMİB Başkanı Mustafa
Şenocak: “Sektör
olarak ihracatta katma
değer için tasarımın
önemine yürekten
inanıyoruz.”
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Eurasia Remix 2018
Genç Tasarımcı
Kürk Yarışması
On tasarımcının yarıştığı Eurasia
Remix 2018 yarışmasının kazananı
Belarus’tan Yulis Yukhnovich oldu.
15 KASIM 2018

Uluslararası Kürk Federasyonu
ve Kürk Sanayici ve İş Adamları
Derneği’nin ev sahipliğinde bu
yıl beşincisi düzenlenen Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Kürk Yarışması’nın finali 15
Kasım tarihinde İstanbul’da yapıldı. On tasarımcının yarıştığı
finalde Türkiye’den 3 tasarımcı
katıldı. Yarışma öncesi açıklamada bulunan İDMİB Başkanı
Mustafa Şenocak, “Burada bulunmamızın nedeni, 4’üncüsü
düzenlenen Eurasia Uluslararası Kürk Yarışması, alt elemeleri
dünyada yapıldıktan sonra finali
Türkiye’de yapılıyor. Bu bizim
için gurur verici bir şey. Üç Türk
tasarımcı da yarışmaya katıldı.
Kürk sektörü dünyada 15 milyar
dolar hacmi olan bir sektör. Her

türlü alt yapımız olmasına rağmen Türkiye maalesef buradan
yeterince pay alamıyor. ÖTV
konusunda yapılacak bir düzenleme ile, Türkiye bu pastadan
ciddi oranda pay alabilir. Bu işi
yapabilecek dünyada 3 ülkeden
biriyiz. Moda tasarım, önemli
bir sektör. Bir ceket 100 bin dolara kadar satılabiliyor” dedi.
Milano yolcusu
Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Yarışması’nın kazananı
Belarus’tan Yulis Yukhnovich
oldu. Yukhnovich Kanada-Nafa’nın tasarım merkezinde
eğitim gezisi ile ödüllendirildi.
Ayrıca, Milano’da düzenlenecek
tasarım yarışmasına da katılmaya hak kazandı.
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Design Week Turkey
16-18 Kasım 2018

Ticaret Bakanlığı önderliğinde,
TİM koordinasyonu ile düzenlenen bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Design Week Turkey,
27 panel ve konferans, 80’den
fazla konuşmacı, 26 sergi ve
enstalasyon, 16 atölye çalışması, 100’ün üzerinde tasarımcı ve
binlerce izleyiciyi bir araya getirdi. 16-18 Kasım tarihleri arasında 52 bin 300’ün üzerinde ziyaretçinin akınına uğrayan Design
Week Turkey’de bu yıl United

“Design Week Turkey organizasyonunda
4.Detay Deri Ürünleri Tasarım
Yarışması ve 3. Uluslararası Ayakkabı
Tasarım Yarışması finalistlerinin
tasarımlarının sergilendiği İDMİB
standımıza ilgi oldukça yoğundu.”

Colors of Benetton, Esprit, Valentino ve Chanel gibi dev markaların yaratılmasında önemli
katkıları olan Oliviero Toscani
ve kullanıcı odaklı tasarımları ile
yeni nesil teknolojileri harmanlayan ödüllü İngiliz tasarımcı
Benjamin Hubert gibi ünlü isimler yer aldı. Özellikle tasarım öğrencilerinin büyük bir heyecan
ile beklediği birbirinden değerli
panellerde, tasarımın dünü ve
bugünü konuşuldu.
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03 Nisan 2019

5. Detay Deri Ürünleri
Tasarım Yarışması İçin
Geri Sayım Başladı

İDMİB 5. Detay Deri Ürünleri
Tasarım Yarışması için kolları
sıvadı.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Detay
Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nın lansman toplantısı, 3
Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi.İDMİB Başkanı Mustafa
Şenocak, İDMİB Başkan Yardımcısı Güven Karaca, İDMİB
Yönetim Kurulu Üyesi Tamer
Geçgören, yarışma danışmanı
Raisa&Vanessa ve farklı pek
çok üniversiteden akademisyenin katılım sağladığı toplantıda;
tasarımdan sektörün geleceğine, yürütülebilecek projelere
kadar pek çok alanda fikir alışverişinde bulunuldu.
İDMİB Başkanı Şenocak, lansman toplantısına katılımlarından dolayı akademisyenlere
teşekkür ederek; deri ve deri
mamulleri sektörünün hedeflenen ihracat oranlarına ulaşabil-

mesi için sanayinin tek başına
hareket edemeyeceğini, üniversite – sanayi işbirliğinin çok
daha iyi kurgulanması gerektiğini vurguladı. Bunun yanında
Şenocak, deri ve deri mühendisliği bölümüne öğrenci bulmakta
zorluk çekildiğini, eğitimlerine
tekstil ile başlayan öğrencilerin
deride uzmanlaşmalarının sağlanabileceğini ifade etti.
Deri ve deri mamulleri sektörünü üniversite öğrencileriyle
buluşturmayı hedeflediklerini
belirten İDMİB Başkan Yardımcısı Güven Karaca ise deri mühendisliği algısının yükseltilmesi projesinden de bahsederek
malzemeyi bilen, yetişmiş elemanların sektöre kazandırılması için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

URGE
PROJELERİ

S.88

İDMİB Faaliyet Raporu

Uluslararası Rekabetin
Geliştirilmesi Projesi (URGE)
URGE Projeleri Hakkında

Saraciye URGE Projesi ve Faaliyetleri

URGE Projesi, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Tebliği kapsamında desteklenen sektörel kümelenme projeleridir.
Kümelenme anlayışı temelinde planlanan URGE projeleri ile
katılımcı firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve
ihracatını artırmak amacıyla sektörel analizler yapılıyor, ortak
ihtiyaç ve eksikleri belirleniyor, ortaya çıkan yol haritası doğrultusunda eğitim ve danışmanlıklar planlanıyor.

Ülkemizde köklü bir geçmişe sahip olan saraciye sektörünün,
günümüz dünyasında hızla değişmekte olan rekabet koşullarına ve trendlerine en iyi şekilde uyum sağlaması, firmalarımızın
sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşturulması ve hedeflenilen
pazar çeşitliliğinin yakalanmasıdır. Saraciye sektöründe ‘Yeni
Pazarlar, Yeni Hedefler’ URGE projesi kapsamındaki destekler
ile firmalarımız; mevcut yapılarını güçlendirerek, rekabet edebilirliklerini en iyi şekilde sürdürülebilir kılacaklar ve gelişmiş stratejiler ile yeni pazarlara yöneleceklerdir.

Deri Konfeksiyon URGE Projesi ve
Faaliyetleri
Sahip olduğu üretim alt yapısı, moda ve tasarım anlayışı ile küresel
rekabetçi sistemde büyük bir potansiyele sahip olan deri konfeksiyon
sektörümüz; doğru hamleler ile dünyanın birçok bölgesinde ürünlerini
satabilecek konuma yükselebilecektir. Bu amaçla sektörümüz tek pazar odaklı stratejisinden alternatif pazarlara yönelmiştir. URGE projesinin öncelikli amacı; sektörün ihracat pazarlarını artırmaktır.

Ayakkabı URGE Projesi ve Faaliyetleri

Ayakkabı Sektöründe ‘Yeni Pazarlar, Yeni Hedefler’ URGE Projemiz kapsamında ve İDMİB bünyesinde ayakkabıya ruh veren
ve kullanım alanını geliştiren firmalarımızla dünya çapında Türk
Ayakkabısının ve Deri sektörünün hakkettiği yere ulaşması için
kümelenme mantığı ile tüm sektörde sinerji yaratacak yeni ufuklar açmaktır.

URGE Projeleri
Değerlendirme Toplantıları
İDMİB’in Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü Ayakkabı,
Deri Konfeksiyon ve Saraciye
URGE proje çalışmaları sürüyor. İDMİB Başkan Yardımcıları
İslam Şeker ve Güven Karaca,
İDMİB Yönetim Kurulu Üyeleri
Tamer Geçgören, Oğuz İnner,
Saraciye Sanayicileri Derneği
Başkanı Cemal Aydın, Türkiye
Deri Konfeksiyoncuları Derneği
Başkanı Gürkan Gözmen, sektör temsilcileri ve çok sayıda
küme üyesinin katıldığı 20182019 URGE Değerlendirme Top-

lantıları Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.
URGE Projeleri kapsamında
proje takviminde yer alan 2018
yılı faaliyetleri değerlendirildi.
2019 yılında gerçekleştirilmesi
planlanan faaliyetler ise üyelerin görüş ve önerileri ışığında
2019 yılı URGE faaliyet takvimine alındı. Deri ve deri mamulleri
ihracatımızın yakaladığı başarı
doğrultusunda URGE Projeleri
ile hedeflenen pazarlarda bu
başarıya katkı sağlamak noktasında kararlar alındı.

12 Kasım 2018
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İDMİB URGE Projesi Üyesi Firmalarını
Sosyal Uygunluk Projelerine Hazırlıyor
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri
İhracatçıları Birliği’nin Ticaret
Bakanlığının destekleri ile sürdürdüğü Ayakkabı, Deri Konfeksiyon ve Saraciye Ur-Ge projeleri
kapsamında ‘Sosyal Uygunluk
Ölçümleme ve İyileştirme Prog-

ramı’ çalışmaları başlatıldı.
Küme üyelerinin uluslararası
pazarlarda rekabet güçlerini artırmaya yönelik en temel gerekliliklerden biri olan sosyal uygunluk iyileştirmeleri kapsamında
20 firmanın birinci ziyaretleri

tamamlanarak kendileri için hazırlanan aksiyon planlarında yer
alan iyileştirme süreçlerine ilk
adımlarını attılar.
Saraciye grubundan 10, Deri
Konfeksiyon grubundan 9 ve
Ayakkabı grubundan 8 firma ol-

mak üzere toplamda 27 firmanın
yer aldığı bu pilot çalışmadan
sonra İDMİB; en az 100 üyenin
sosyal uygunluk denetimlerine
hazır hale gelmesi hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdürecektir.
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02-05 Mart 2018

ILM Offenbach Fuarı Ziyareti

Saraciye sektörünün buluşma noktası olan ILM Offenbach’a
İDMİB bünyesindeki 27 kişilik heyet ziyaret gerçekleştirdi.
Almanya pazarı hakkında bilgi alan heyet, Türk ürünlerinin
Almanya pazarındaki yeri ile ilgili detaylı değerlendirme
fırsatı yakaladı.
Saraciye sektörünü bir araya
getirerek, pazarın global aktörlerini tek çatı altında toplayan ILM
Offenbach Winter Styles, 02-05
Mart 2018 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde
gerçekleşti. Fuara, 14 saraciye
küme üyesi firmadan 21 kişi
ziyaret gerçekleştirirken, Türk
saraciye sektörünün yeni pazarlara açılma hedefiyle düzenlenen organizasyona, İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Şenocak, URGE’lerden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi İslam Şeker, Yönetim Kurulu Üyesi Güven
Karaca, İTKİB Genel Sekreter
Yardımcısı Mustafa Bektaş, TDH
Ar-Ge Şube Müdürü Çağrı Öztürk
ve Saraciye URGE Proje Uzmanı
Burcu Odabaş olmak üzere 27
kişilik bir heyet katıldı. Ayrıca
heyete Frankfurt Ticaret Ataşe-

si Tansu Günendi eşlik ederek,
Almanya pazarına giriş ve geniş
kapsamlı devlet destekleri hakkında heyeti bilgilendirdi.
Türkiye’nin Almanya
pazarındaki yeri
Fuarın 2’nci gününde, ILM Offenbach GmbH Yöneticisi Arnd Hinrich Kappe ile bir araya gelen İD-

MİB Başkanı Mustafa Şenocak,
Türkiye deri sektörü ve İDMİB
hakkında Kappe’ye bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmede, fuara İDMİB üyelerinin katılım talepleri ve fuar yönetiminin
kabul kriterleri, Türk ürünlerinin
Almanya pazarındaki yeri, İDMİB
ve ILM’nin iş birliği potansiyeli
hakkında konular ele alındı.
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UBM Fashion-Coterie New York
Women’s & Children’s
Fuar Ziyareti
26-28 ŞUBAT 2018

ABD’nin New York şehrinde UBM
Fashion-Coterie New York Women’s
& Children’s Fuar ziyareti etkinliği
gerçekleştirildi.

Deri Konfeksiyon Sektöründe
Yeni Pazarlar Yeni Hedefler
URGE Projesi çalışmaları kapsamında 26-28 Şubat 2018 tarihinde ABD’nin New York şehrinde
UBM Fashion-Coterie New York
Women’s & Children’s Fuar ziyareti etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında New York
Türkiye Ticaret Merkezi (TTM)
ziyareti gerçekleştirildi, burada deri konfeksiyon özelinde
ABD pazarı ve ABD pazarında
e-ticaret üzerine bilgilendirme
semineri gerçekleştirildi. Ger-

çekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin
New York Ticaret Ataşesi Özgür
Çelikel de iştirak etti. Bununla
birlikte gerçekleştirilen fuar ziyareti öncesi küme üyelerimiz
için UBM Fuar bilgilendirme semineri organize edildi. Fuar ziyaretinin akabinde UBM Başkan
Yrd. (Sourcing ve Magic Japan
Başkanı) Christopher Griffin ve
UBM Uluslararası Satış Direktörü Coleman McCartan’ın katılımı
ile bir toplantı gerçekleştirildi ve
bu toplantıda UBM ve İDMİB işbirlikleri görüşüldü.
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Almanya Pazarı
Bilgilendirme Semineri
8 haziran 2018

İDMİB bünyesinde gerçekleştirilen URGE projeleri kapsamında
Almanya’nın Frankfurt kentinde
B2B İkili İş Görüşmeleri Etkinliği
öncesinde workshop düzenlendi. Saraciye URGE firmalarına
yönelik olarak ‘Almanya Pazarı
Bilgilendirme Semineri & Pazar Odaklı Ürün Değerlendirme
Workshop’u Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.
Almanya pazarı
mercek altında
Tasarım Uzmanı Martin Wuttke tarafından gerçekleştirilen

sunum ve seminerde Alman tüketici alışkanlıkları, Almanya’da
hâkim saraciye trendleri ve fiyat
aralıkları gibi bilgiler küme üyesi katılımcılara aktarıldı. Birebir
danışmanlık bölümünde ise her
bir katılımcı firmanın Almanya
pazarına sunmayı planladığı
ürünler ve tasarımları uzman
isim Martin Wuttke ile birlikte
değerlendirildi. Toplantıda aynı
zamanda; ürünlerin Almanya pazarına uygunlukları, görünüş ve
kalite, biçimler, tasarım ve dekorasyon gibi kriterler detaylı biçimde görüşmeler de ele alındı.

Ayakkabı&Saraciye Sektörü
Frankfurt B2B Görüşmeleri
27-29 Haziran 2018
Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Ayakkabı
ve Saraciye Sektörlerinde
“Yeni Pazarlar Yeni Hedefler”
URGE Projeleri kapsamında
Almanya’ nın Frankfurt kentinde ‘B2B İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’ gerçekleştirildi.
Ayakkabı kümesine üye 11
ve Saraciye kümesine üye 14
katılımcı firma olmak üzere
toplam 25 Türk firmanın katılımı ile düzenlenen etkinlikte

küme üyesi firmalar potansiyel alıcı Alman muhataplar bir
araya geldi. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya,
Frankfurt Ticaret Ataşesi Tansu Günendi, İDMİB Başkan
Yardımcısı İslam Şeker’in de
katılım sağladığı etkinlik, Almanya’ da Yatırım İmkanları&
Marka/Patent konuları hakkında bilgilendirme sunumları
ile yapıldı.
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Ayakkabı URGE Las Vegas
Magic Show Ziyareti
11-15 Ağustos 2018

Las Vegas’ta yılda iki kez düzenlenen
ve dünyanın en çok ilgi çeken fuarları
arasında yer alan “Las Vegas Magic
Show” Fuarı ziyaret edildi.

‘Ayakkabı Sektöründe Yeni
Pazarlar Yeni Hedefler URGE
Projesi’ kapsamında 11 firma
ve 15 kişilik bir heyetle ABD’nin
Las Vegas kentinde yılda iki
kez düzenlenen ve dünyanın
en çok ilgi çeken fuarları arasında yer alan “Las Vegas
Magic Show” Fuarı ziyaret edildi. İDMİB Başkan Yardımcısı
İslam Şeker‘in başkanlığında
gerçekleştirilen organizasyon

ile ayakkabı küme üyesi firma
katılımcılarımız fuarı ziyaret
etti ve ABD pazarı hakkında
yerinde gözlem yapma fırsatını buldu. Ziyaret kapsamında;
heyet, Fuar Organizatörü UBM
Ayakkabı Grubu Başkanı Leslie
Gallin, Ayakkabı Grubu Satış
Direktörü Belinda Pina ve Sourcing Satış Direktörü Bob Berg
ile Bilgilendirme Toplantısında
bir araya geldi.
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URGE Projeleri
Değerlendirme Toplantısı II
İDMİB, ayakkabı; deri konfeksiyon ve saraciye
sektörlerinde URGE projelerini Ticaret Bakanlığı
desteğiyle hayata geçirdi.
19 ARALIK 2018

İDMİB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları İslam Şeker ve
Güven Karaca, Yönetim Kurulu Üyeleri Tamer Geçgören ve
Oğuz İnner’den oluşan İDMİB
URGE Komitesi, birlik bünye-

sinde yürütülen saraciye ve
deri konfeksiyon URGE küme
üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda deri ve deri mamulleri
sektörü için önem arz eden sosyal uygunluk ve pazar analizi

danışmanlığı çalışmaları başta
olmak üzere projelerin yol haritası değerlendirildi. Söz konusu
projeler kapsamında; hedef ülke
pazar analizleri, üyelere yönelik
bire bir pazarlama danışmanlığı

ve sosyal uygunluk ölçümleme
ve iyileştirme programı danışmanlığı konularında yapılan
görüşmelerde hizmet sağlayıcılar konuların amaç, içerik ve
uygulama süreçlerini dile getirirken, İcra Komitesi ve üyeleri
ise hedeflenen sonuç ve beklentilerini dile getirdiler. URGE
projelerinin temel amacı olan
ihracata hazırlık kapasitesinin
oluşturulmasında, öncelikle hedef pazarlara giriş için gerekli
sosyal uygunluk koşulların sağlanması ve her bir firmaya özel
pazarlama alt yapısının oluşturulmasının önemini vurgulayan
Komite Üyeleri, URGE projelerinin sektörün günümüz uluslararası rekabet ortamına daha
hızlı adapte olabilmesinde çok
faydalı olduğunun altını çizdiler.
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Maliyet Analizi Eğitimi
07 KASIM 2018

İDMİB tarafından birliğe üye firmalara yönelik olarak ‘Maliyet
Analizi Eğitimi’ verildi. Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen eğitimde, maliyet analizi

A’dan Z’ye incelendi. Eğitimle
birlikte İDMİB üyelerinin maliyet analizlerini en doğru şekilde yaparak, maliyetlerini en
etkin biçimde yönetmeleri ile

rekabetçi güçlerini artırmaları
amaçlandı. Eğitmen Semih Çelik tarafından verilen eğitimde;
günümüz piyasa koşulları ve
rekabetçilik ortamında kârlılı-

ğı artırmanın en etkin yolunun
maliyetleri azaltmak ve maliyetlerin en doğru biçimde yönetilmesi olduğu katılımcı firmalara
anlatıldı.

25 mart 2019

Deri Konfeksiyon URGE ABD
Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
Hazırlık Toplantısı

Deri Konfeksiyon Sektöründe
Yeni Pazarlar Yeni Hedefler UrGe projesi kapsamında ABD/
New York’ta gerçekleştirilme-

si planlanan B2B faaliyetine
ilişkin katılımcı firmalar ile PR
firmasının bir araya geldiği toplantı Dış Ticaret Kompleksi’nde

gerçekleştirildi. İDMİB Başkanı
Mustafa Şenocak ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Tamer Geçgören
ve Oğuz İnner’in katılım sağla-

dığı toplantıda B2B faaliyetine
ilişkin hazırlık çalışmaları ve yapılacak faaliyetler küme üyeleri
ile birlikte değerlendirildi.

EĞİTİM
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Tekstil ve Deri Mühendislikleri
Algısının Yükseltilmesi Çalıştayı
Tekstil ve deri sektörleri, sadece üretime ve ihracata katkısıyla değil, istihdamdaki payla da
Türkiye’nin lokomotif gücünü
oluşturuyor. 1980’li yıllardan
itibaren büyük gelişme kaydeden sektörlere, akademik
destek tekstil ve deri mühendisliği bölümlerinden geliyordu.
Fakat son yıllarda gençlerin
farklı alanlara yönelmeleriyle,
tekstil ve deri mühendisliği bö-

lümlerine ilgi azaldı. Bu durum,
Ar-Ge ve inovasyonun en değerli kavramlar olduğu günümüzde
sektörlerimizin nitelikli insan
kaynağı bakımından da elini zayıflatıyor.
Konunun öneminin bilincindeki
İTKİB de farkındalığın artması
ve yeni bir yol haritası çizilmesi için harekete geçti. Türkiye
Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ortaklığında, YÖK temsil-

cileri ve tekstil mühendisliği bölümü bulunan 15 üniversiteden
akademisyenlerin ve Tekstil
Mühendisleri Odası yetkililerinin katılımıyla “Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi“
konulu bir çalıştay gerçekleştirildi. 7 Aralık tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşen
etkinliğe, YÖK Yürütme Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz,
İDMİB Başkanı Mustafa Şeno-

cak, İHKİB Başkanı Mustafa
Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet
Öksüz ve GATHİB Başkanı Fikret Kileci de katıldı.
Elimizden geleni yapacağız
İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, deri sektörünün de konunun tarafı olduklarını vurgulayarak, düşüncelerini şu sözlerle
ifade etti: “Her ne kadar tekstil
mühendisliği deniliyorsa da, biz
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Türkiye’de istihdamın en yoğun
olduğu hazır giyim ve tekstil sektörleri,
nitelikli işgücü noktasında sorunlar
yaşıyor. Zaman içerisinde ilginin
azaldığı üniversitelerin tekstil
mühendisliği bölümleri yeterli insan
kaynağı sağlayamıyor. İTKİB, algının
iyileştirmesi için çalışmalarını
hızlandırıryor.

kanunlar çerçevesinde deri sektörü olarak da bu işin içerisindeyiz. Maalesef okullarımızda kan
kayıpları var. Biz de birlik olarak
elimizi taşın altına koyup, sektör algısını nasıl yükseltebiliriz,
öğrencileri buraya nasıl çekebiliriz düşüncesi ile bu işin içinde
olmak istedik.”
Çalıştaya katılan isimlerden
GATHİB Başkanı A. Fikret Kileci
de tekstil sektöründe yetişmiş
eleman konusunda çok ciddi
eksikliklerin olduğunu ifade etti.
“Stratejik planlama şart”
YÖK Yürütme Kulu Üyesi Prof.
Dr. Ömer Açıkgöz, bu tür buluşmaların artması gerektiğini,
böylece tekstil ve deri endüstrisi ile akademik tarafların bir

araya gelip, sorunları çözme
fırsatı yakalayabileceğini söyledi. Prof. Dr. Açıkgöz; “İş yapıldığı zaman sorunlar kaçınılmaz olur. Bu sorunların hepsini
analiz ettiğimiz zaman ise bir
stratejik planlamanın gerekliliği ortaya çıkıyor. Sorunlara
yaklaşırken, stratejik bir akılla
hareket etmemiz gerekiyor.
Daha önce YÖK’te üç defa
bir araya geldik, bu dördüncü
toplantımız. İyi niyet var, daha
da önemlisi bir ortak akıl var.
Bizim bu stratejik planlamayı
mutlaka yapmamız gerekiyor.
Biliyorsunuz, üniversite sınav
sistemi yeni değişti. Temel yetenek sınavına giren öğrencileri
analiz ettiğimiz zaman bir piramit ortaya çıkıyor.”

“Biz de Birlik olarak sektör algısını nasıl
yükselttirebiliriz düşüncesiyle bu proje
için elimizi taşın altına koyuyoruz.”
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İDMİB Mesleki ve Teknik Lisesi
Mezuniyet Töreni
10 mayıs 2018

Eğitimlerini
tamamlayarak
mezuniyete hak
kazanan İTKİB
okullarındaki
öğrencilere
diplomaları,
düzenlenen
törenle sektörün
lider isimleri
tarafından
verildi.

Türkiye’de mesleki eğitimde
devlet-sektör iş birliğinin en
önemli ve en başarılı örnekleri arasında gösterilen İHKİB
okullarında mezuniyet sevinci yaşandı. 10 Mayıs tarihinde Dış Ticaret Kompleksinin
bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürü Osman
Nuri Gülay, İDMİB Başkanı
Mustafa Şenocak, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile sektörel derneklerin
başkanları katılım sağladı. Öğrencilerin aileleri bu özel günde onları yalnız bırakmadı. İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi, İHKİB Nahit Menteşe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Nişantaşı Rüştü Uzel
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile İDMİB Zeytinburnu Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
dereceye giren öğrencilere
ödülleri ve diplomaları verildi.
600 öğrenci mezuniyet sevincini keplerini havaya fırlatarak
kutladı.
Her yıl sektöre yeni isimler
İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak da, sektörlerin yetişmiş
personel konusunda sıkıntı
çektiğini hatırlatarak, meslek
eğitim alan gençlere çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
Mustafa Şenocak, Milli Eğitim

Bakanlığı’na da “Birlikte mesleki eğitimi daha cazip hale
getirecek adımları atalım” çağrısı yaptı.
İHKİB Eğitim Komitesi Başkanı Timur Bozdemir ise, mesleki eğitime yatırım yapan
sektörlerin başında geldiklerini söyledi. İlk meslek lisesini
1995’te açtıklarını hatırlatan
Timur Bozdemir, “Sektörlerin
meslek liseleri ile kuvvetli bağı
olmalı, İHKİB işte tam da bunu
yapıyor” dedi. Bozdemir, şöyle devam etti: “Bugün mezun
olacak 492 öğrenci ile birlikte
şimdiye kadar okullarımızdan
6 bin 927 mezun verdik. Bugün
birlik olarak üç lise, bir teknik
bölüm ve bir yüksekokul ile
mesleki eğitime örgün olarak
devam ediyoruz.”
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İDMİB Mesleki ve Teknik Lisesi
Dönem Açılışı
18 EYLÜL 2018

Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yeni dönem
açılışında, gençlere seslenen İDMİB Denetim Kurulu Üyesi Remzi Özbay,
“Üreterek öğrenebileceğiniz bir ortam yaratmaya çalıştık” dedi.
İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı büyük bir heyecanla başladı. Açılış törenine
İDMİB Denetim Kurulu Üyesi
Remzi Özbay başta olmak üzere İDMİB Mesleki Belgelendirme Merkezi Müdürü Neriman
Ekinci’nin yanı sıra çok sayıda
öğrencinin velisi de katılım
gösterdi. İDMİB Denetim Kurulu Üyesi Remzi Özbay açılış
konuşmasına “Başarı ve sağlık

dolu geçmesini umut ettiğimiz
yeni bir eğitim öğretim yılının
başında sizlerle buluşmaktan
mutluluk duyuyoruz” diyerek
başladı ve şöyle devam etti:
“Denetim Kurulu Üyesi olduğum İDMİB’in eğitim yatırımlarının en değerli parçalarından biri
de şu anda eğitim ve öğretime
başlayacak olan okulumuzdur.
Yönetim kurulumuz ve dolayısı
ile sektörümüz eğitime ve nitelikli beceri sahibi iş gücüne bü-

yük değer veriyor. Bu anlamda
sizlerin çalışma hayatına hazırlanması sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güveni daha
da artırıyor.”
“Bu okul sizin için tasarlandı”
Konuşmasında gençlere önerilerde de bulunan Remzi Özbay;
“Sevgili gençler, okulumuzda
geçirdiğiniz her günü geleceğinizi belirleyen bir yatırım olarak
değerlendirin” dedi.

İDMİB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
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MEB Kalite Geliştirme Başkanı
ile Görüşme
18 0cak 2018
İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Milli Eğitim Bakanlığı Kalite Geliştirme Başkanı M.Salih
Canbal’ı ağırladı. Dış Ticaret
Kompleksi’nde
gerçekleşen
görüşmede İDMİB Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak ve MEB Kalite Geliştirme
Başkanı M.Salih Canbal deri
sektöründe mesleki eğitim konusunu görüştü. Toplantıya;
İTKİB Genel Sekreter Vekili Erol
Tuna ile İDMİB Belgelendirme
Merkezi Müdürü Neriman Ekinci eşlik etti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi
İDMİB Ziyareti
08 EKİM 2018
İstanbul Gelişim Üniversitesi
(İGÜ) İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. İzzet Gümüş, Sürekli Eğitim
Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Fatih Fuat Tuncer ve İGÜ Medya Koordinatörü Saygı Ünlü İDMİB’i ziyaret etti. Üniversiteler
ile yapılabilecek iş birliklerinin
konuşulduğu görüşmede İDMİB
Başkanı Mustafa Şenocak, işletmelerin belirli sayıda meslek lisesi mezunu çalıştırması gerektiğini söyledi. Mustafa Şenocak
İHKİB Eğitim Vakfı Genel Sekre-

teri Süleyman Çakıroğlu ile bir
araya gelinen toplantıda, üniversite ile yapılabilecek mesleki
eğitim iş birlikleri görüşüldü.
Üniversitelerle birlikte
çalışmak zorundayız
Eğitim anlamında sıkıntılar yaşadıklarını belirten İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, meslek
okullarında istedikleri düzeyde
öğrenci yetişmediğini söyledi.
Şenocak, sanayi ve üniversite
iş birliklerine önem verdiklerini
vurguladı.
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İTO Üniversite-Sanayi
İş Birliği Toplantısı
İstanbul Ticaret Odası’nda
Üniversite-Sanayi iş birliğini
geliştirmek üzere bir toplantı
gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret
Üniversitesi Rektörü Nazım Ekren, Uluslararası Ticaret Bölüm
Başkanı Kahraman Arslan, İD-

MİB Başkanı Mustafa Şenocak,
İTO Meslek Komite Başkanı Turan Akyüz, Saraciye Sanayicileri
Derneği Başkanı Cemal Aydın
ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantının ana gündem
maddesini sanayi ile üniversite

öğrencilerini buluşturacak bir
mekanizmanın
geliştirilmesi
teşkil etti. Toplantıda, İstanbul
Ticaret Üniversitesi Uluslararası
Ticaret Bölümü öğrencilerinin,
sektörün de ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde yönlendirilmesi

hususunda çözüm önerileri tartışıldı. Rektör Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesinin tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans
ve doktora olmak üzere 3 farklı
öğrenci grubu ile eğitim-öğretimi sürdürdüğünü belirtti.

İTKİB ORTAK
ETKİNLİKLERİ
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İTKİB Ailesi
İftarda Buluştu
08 Haziran 2018

İTKİB’in hizmet verdiği İDMİB, İHKİB, İTHİB ve
İHİB ev sahipliğinde 8 Haziran tarihinde Çırağan Sarayı’nda sektörel dernekler, kurum ve
kuruluşların yoğun katılımları ile iftar organizasyonu düzenlendi.
Birliğimiz işlerimizi bereketlendiriyor
“Ramazan ayı sevgidir, samimiyettir, paylaşmaktır. Ramazan ayı Allah’ın kendimizi
gözden geçirmemiz için bizlere sunduğu bir
fırsattır” sözleriyle konuşmasına başlayan
İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, “Unutmayalım ki birlik ve beraberlik
içerisinde olduğumuz Ramazan ayı sektörlerimizin, meslek kuruluşlarımızın dayanışma

ruhunu güçlendirmekte ve işlerimizi bereketlendirmektedir. İTKİB olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak adına ciddi anlamda
çalışıyoruz. Sektörlerimizin temsilcileri olan
sizlerle iş birliği içerisinde ortak akıl toplantıları gerçekleştiriyoruz. Projeler üretiyoruz.
Sektörel sorunlarımıza birlikte çözüm arıyoruz. Sahip olduğumuz beraberlik ruhu da
bizim güçlü ve dinamik olmamızı sağlıyor”
ifadelerini kullandı. İhracat rakamlarına da
değinen Şenocak, “Hazır giyim, tekstil, deri ve
halı sektörleri olarak yaklaşık 2 milyonu aşkın
kişiye istihdam sağlıyoruz. 2018 yılında da
Ocak-Mayıs döneminde 12,8 milyar dolarlık
bir ihracat yaptık” dedi.

İTKİB çatısı
altında faaliyet
gösteren İHKİB,
İTHİB, İDMİB
ve İHİB 4 birlik
ve sektörel
derneklerin
temsilcileri iftar
programında
bir araya
geldi. Birlik ve
beraberliğin
vurgulandığı
gecede katma
değerli ihracat
için sözler
verildi.
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TURQUALITY Çalıştayı
İTKİB tarafından TURQUALITY Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştayda, TURQUALITY programının sektörler için bugüne
kadar sunduğu olanaklar katkılar aktarıldı.
İTKİB Genel Sekreterliği tarafından Dış Ticaret Kompleksi’nde
“TURQUALITY Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya TURQUALITY
desteği kapsamında başvurularını İTKİB’e ileten markaların
temsilcileri, İHKİB Yönetim Kuru-

lu ve İHKİB Devlet Yardımları ve
TURQUALITY Komitesi Üyeleri
İlker Karataş, Erdinç Tercan; İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Besim
Özek, İTKİB Genel Sekreterliği
temsilcileri ve TURQUALITY Şubesi uzmanları katılım sağladı.

A’dan Z’ye “TURQUALITY”
Çalıştayda, İlker Karataş tarafından TURQUALITY programının
sektörler için bugüne kadar sunduğu olanaklar ve markaların
gelişimine katkıları ile çalıştayın
düzenlenme amacı dile getiril-

di. İTKİB TURQUALITY Şubesi
uzmanları tarafından İTKİB’in
programdaki yeri, başarısı ile
Türkiye geneline göre aldığı ve
sonuçlandırdığı başvurular, bu
başvuruların oranları ile ilgili istatistikler katılımcılara aktarıldı.

Çalıştayın Amaçları
TURQUALITY

ve

Değerlendirme sürecindeki sorun-

destek programında etkin olarak
yer alan markaların temsilcilerini

markalaşma

ları, talep ve çözüm önerilerini pay-

bir araya getirmek.

laşmak; programın geleceği ile ilgili
sektörlerin ihtiyaçlarını, talep ve
önerilerini derlemek.

Tüm bu geri bildirimleri iyileştirme
çalışmalarında
kullanılabilmeleri
için Ticaret Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunmak.
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21 Haziran 2018

KEP Başvuru Süreci
Bilgilendirme Toplantısı

İTKİB Genel Sekreterliği Devlet
Yardımları Şubesi tarafından
düzenlenen Tasarım Desteği
ve KEP Başvuru Süreci Bilgi-

lendirme Toplantısı, Dış Ticaret
Kompleksi Şehit Ömer Halis
Demir Konferans Salonunda,
üyelerin yoğun katılımıyla ger-

çekleştirildi. Her geçen gün,
tasarım desteği alan üye firma
sayısı katlanarak artış kaydediyor. Bundan dolayı, İTKİB Devlet

Yardımları Şubesi üyelerin yoğun katılımıyla tasarım desteği
hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi.

KEP Port Semineri
20 Eylül 2018

İhracatçı
firmaların
devlet
yardımları başvuruları 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren
elektronik imzalı olarak, Kayıtlı
Elektronik Posta ( KEP ) adresi

aracılığı ile elektronik ortamda
yapılmaya başlanmıştı. Firmaların zamandan kazanmalarına
ve yaptıkları işlemleri kolaylıkla
bilgisayar başında yapmala-

rına olanak sağlayan sistem
çok sevildi. Sistemde yaşanan
sistematik sorunlar ihracatçı
firmaların pek çok sorun yaşamalarına neden oldu. Bunun

üzerine İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği harekete geçti
ve bu sorunların ortadan kalkması için düğmeye bastı.
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KEP Başvuru Süreci
Bilgilendirme Toplantısı II
15 Kasım 2018

İTKİB Genel Sekreterliği tarafından,
Dış Ticaret Kompleksi’nde “Tasarım Desteği ve Kep’le Başvuru
Süreci Bilgilendirme Toplantısı”
düzenlendi. Toplantıda, tasarım

desteği kapsamına yeni alınan 29
firmanın 48 temsilcisine söz konusu destekler ve başvuru süreçleri
hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme seminerlerinin

her iki oturumundan sonra; destek
kapsamına alınan firmaların soruları, uzmanlar tarafından ayrıntılı
olarak cevaplandırıldı. Toplantıya
çok sayıda iş insanı katıldı.

Döviz Riskine Karşı
Bilgilendirme Toplantısı
06 EYLÜL 2018

İTKİB Genel Sekreterliği ve
Borsa İstanbul iş birliğiyle
“Döviz Riskinizi Nasıl Yönetirsiniz?” konulu bir seminer düzenlendi. TEB Yatırım ile Türki-

ye İş Bankası yetkililerinin de
katıldığı seminerde deri, hazır
giyim ve tekstil sektörlerinin
Türkiye ekonomisinin sigortası olduğu ifade edildi. Toplantı-

da, döviz piyasalarının işleyişi,
döviz kuru riski yönetimi ve
ülkemizin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde
bulunuldu.
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