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Sayın üyemiz, 

 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 

20/01/2020 tarih 11-380 sayılı yazıda; 

    

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından yürütülen 

Web Portal Projesinin sektöre dijital pazarlama faaliyetini aşılamaya ve hız katmaya 

çalışmakta olduğu ve www.turkishleather.com sitesi ile yurt dışındaki alıcılar ile yerli 

üreticilerimizi bir araya getirerek iş bağlantıları kurmalarının, böylelikle deri ve deri 

mamulleri sektörünün global pazardaki rekabet gücünü yükselterek dünya pazarından daha 

büyük pay almalarını sağlamanın amaçlandığı belirtilmekte ve söz konusu portal ile sağlanan 

bazı olanakların aşağıdaki gibi olduğu belirtilmektedir:  

 - Kolay arama özelliği, - Etkin ve basitleştirilmiş filtreleme imkânı, 

 - Arz-talep doğrultusunda uygun firma eşleştirmelerinin yapılması, 

 - Alıcıların ihtiyaçları doğrultusunda ürün veya firma bazlı listeleme yapma olanağı, 

 - Üretici/Satıcı firmalara dijital ortamda firma tanıtımlarını yapabilme imkânı,  

- B2B toplantılar düzenlenmesi imkânı, 

- Online video konferans yöntemiyle toplantı organizasyonu yapabilme imkânı.  

 

Aynı yazıda devamla, Web Portalda deri ve deri mamulleri sektörü Ayakkabı, 

Deri/Kürk Giyim, Saraciye ve Tabakhane şeklinde 4 ana başlık altında sınıflandırılarak üyelik 

oluşturacak firmalara, iştigal sahalarına uygun başlık altında kendi üyeliklerini oluşturma 

imkânının sağlandığı, bu kapsamda projenin pilot katılımcıları olarak ilk aşamada sektörde 

faaliyet gösteren ve son iki yıl içerisinde fiziksel olarak deri ve deri mamulleri sektörü 

özelinde Birlikleri tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenmiş olan uluslararası 

fuarlara katılan firmalar, Birlikleri tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyetlerine katılan 

firmalar, hali hazırda sektör özelinde faaliyetlerine devam eden İBGS Ur-Ge projelerinin 

katılımcı firmaları ve yine sektör özelinde faaliyet gösteren Türkiye Ticaret Merkezi’nin 

mevcut katılımcı firmalarının talep etmeleri halinde anılan portala 15 Şubat 2021 tarihine 

kadar kayit@turkishleather.com e-posta adresini kullanarak kayıt talebinin gönderebilecekleri 
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ve 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle ilk yayınına başlayacak söz konusu portalın lansmanının 

yapılarak, belirlenecek hedef ülkelerde tüm deri ve deri mamulleri sektörüne tanıtılmasının 

hedeflendiği ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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