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Küçükbaş deri sektörünün sürekli kan kaybe�ği, talebin 
gerilediği, fiyatların düştüğü gerçeğinden yola çıkarak, deri 
sektörünü yeniden canlandırmak ve deri sanayicilerini 
büyükbaş deri işlemeye özendirmek amacıyla “Uşak 
Büyükbaş Deri İşleme Projesi” gerçekleş�rilmektedir. Bu 
proje kapsamında, Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi 
Bölgesi’nde Büyükbaş Deri İşleme Tesisi (UBDİT) 
kurulmuştur.

Bu proje, küçükbaş deri işleme sektöründeki uzmanlığını 
Türkiye ve dünyada kanıtlamış olan Uşak deri 
sanayicilerinin, küçükbaş deri işlemede kazandıkları 
deneyimi büyükbaş deri işlemede de kullanarak başarılı 
olacakları inancı ile hayata geçirilmektedir. Projenin nihai 
faydalanıcısı, Uşak Deri (Karma) OSB,  proje ortağı ise Zafer 
Kalkınma Ajansı’dır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriye�’nin ortaklaşa finanse e�ği, T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın yürü�üğü Rekabetçi Sektörler 
Programı kapsamında desteklenmektedir.    

UŞAK BÜYÜKBAŞ DERİ İŞLEME
TEKNİK DESTEK PROJESİ

“Uşak Deri Sektöründe
Yeni Bir Dönem Başlıyor”
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ÜCRETSİZ EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK PROGRAMI
BAŞLIYOR 

Aralık 2021’de faaliyete geçmesi 
planlanan ve 8.000 m2 kapalı alana sahip 
tesisin bina inşaa� tamamlanmış olup, 
makineler gelmeye başlamış�r. Faaliyete 
geç�ğinde günlük 20 ton büyükbaş deri 
işleme kapasitesine sahip olacak UBDİT 
sayesinde, deri sektörü KOBİ'lerinin 
üre�m ve pazarlama kapasitelerini 
çeşitlendirmek ve geliş�rmek mümkün 
olacak�r. Ayrıca deri sektöründeki 
KOBİ’lerin uzun süreli ortaklıkları ve 
birlikte çalışma kültürünün geliş�rilmesi 
de hedeflenmektedir.

UŞAK BÜYÜKBAŞ DERİ
İŞLEME TESİSİ
(UBDİT) 

Makine - ekipman desteğinin yanı sıra, deri sanayicilerine 
ve çalışanlarına eği�m ve danışmanlık desteği verilmesi 
de projenin en önemli faaliyetleri arasında yer almaktadır.  
Proje kapsamında ücretsiz düzenlenecek eği�m ve 
danışmanlık programları ile deri sanayicilerine; rekabet 
güçlerini, sa�ş ve pazarlama faaliyetlerini geliş�rme �rsa� 
sağlanacak, deri fabrikalarında çalışanların becerileri 
geliş�rilecek, kalifiye eleman temini kolaylaşacak�r.

2020 Aralık ayında deri sanayicileri ve çalışanlarının 
eği�m ve danışmanlık ih�yaçlarını tespit etmek üzere 95 
deri işleme firması ile Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması 
gerçekleş�rilmiş ve sonuçları 2021 Ocak ayı içinde yapılan 
1. Farkındalık Yaratma Toplan�sı ile deri işleme 
firmalarına ve paydaşlara aktarılmış�r.

200 kişiye ücretsiz eğitim ve
30 firmaya danışmanlık hizmeti

Mart 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında devam edecek 
ve toplam 20 konu başlığında düzenlenecek olan eği�m 
programları sonucunda 95 firmadan en az 200 kişinin 
eği�lmesi planlanmaktadır.

Bu eği�mler sayesinde; Uşak deri sektöründeki 
işletmelerin kârlılık ve rekabet güçlerinin ar�rılması, 
kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve UBDİT ile ilgili 
farkındalık yara�lması hedeflenmektedir. 

Uşak Büyükbaş Deri İşleme Teknik Destek Projesi
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UŞAK
DERİ KÜMESİ
KURULUYOR
Uşak Büyükbaş Deri İşleme Teknik Destek 
Projesi kapsamında amaçlanan bir başka 
önemli faaliyet ise ilk kez Uşak’ta bir deri 
kümesinin oluşturulmasıdır. Proje Teknik 
Destek Ekibi uzmanları, Deri Kümesi Yol 
Haritasının hazırlanması için çalışmalara 
başlamış, kurulacak deri kümesinin yapısı ve 
yöne�m modelinin belirlenmesi için Ocak 
ayında Deri (Karma) OSB Bölge Müdürlüğünde, 
nihai faydalanıcı ve deri sanayicilerine bir 
sunum gerçekleş�rmişlerdir.

Uşak Deri (Karma) OSB içindeki ak�f 94 deri 
işletmesi, 18 deri kimyasalları firması ve 21 
deri deposu, her ne kadar doğal bir küme 
oluştursa da henüz tam anlamıyla yerleşmemiş 
olan ortak çalışma kültürünün bu proje ile 
geliş�rilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede 
firmaların uluslararası rekabetçilik alanındaki 
gelişimini de destekleyecek olan “Deri Sektörü 
Kümesi” kurulacak�r.

Deri sanayicilerine fason hizmet verecek olan 
UBDİT, bu sayede onların küme yaklaşımına 
olan farkındalıklarının artmasını sağlayacak�r.   
Kümelenme faaliyetleri ile işletmeler arasındaki 
bilinçli iş birliği potansiyelinin ortaya 
çıkar�lması, belirlenen ortak ih�yaç ve hedefler 
ile güven ortamının hızla oluşması 
amaçlanmaktadır.

Uşak Büyükbaş Deri İşleme Teknik Destek Projesi

‘’Birlikte Üretiyor,
Birlikte Büyüyoruz’’
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5 Yıllık Küme Faaliyet Planı hazırlanıyor

Kümelenme girişimini kolaylaş�rmak üzere proje kapsamında yürütülen çalışmalar arasında kümenin 
beş yıllık faaliyet planı,  küme fon yaratma kılavuzu, izleme ve değerlendirme kılavuzu ile küme iletişim 
stratejisi kılavuzunun hazırlanması yer almaktadır. 

Bu çalışmalar ile Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan 133 firmanın oluşturduğu 
doğal deri kümesinin ak�f hale ge�rilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, küme içinde yer alacak şirketlerin 
rekabet gücü ve verimliliğinde önemli gelişmeler sağlanması beklenmektedir. Deri kümesi oluşumu ile 
çeşitli devlet destekleri ve dış kaynaklı fonlardan yararlanılacak, uluslararası rekabetçilik de artacak�r.  
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