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2013 YILI KASIM AYI
TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ
2013 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı
% 17,1 artışla 1 milyar 723 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye genel ihracatı ise % 0,3 oranında
azalarak 138,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Belli Başlı Pazarlarda Deri ve Deri Ürünleri İhracatındaki Gelişmeler
Deri ve deri ürünleri ihracatımızın ülkeler bazında en önemli pazarı olan
Rusya’ya yapılan ihracat, Kasım ayındaki düşüşe rağmen 2013 yılının OcakKasım döneminde % 11,4 artışla 438,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Rusya'nın Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı bu dönemde
% 25,5 olarak hesaplanmaktadır.
2013 yılının Ocak-Kasım döneminde deri ve deri ürünleri ihracatının başlıca
pazarları arasında en çok dikkat çeken ülkeler Litvanya, Irak ve Çin Halk
Cumhuriyeti’dir. Litvanya’ya yapılan ve büyük bölümü ayakkabıdan oluşan deri
ve deri ürünleri ihracatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde % 1864 artışla 66,7
milyon dolara yükselmiştir. Irak’a yapılan deri ve deri ürünleri ihracatı
sözkonusu dönemde % 35,9 artışla 105,6 milyon dolara yükselirken, toplam
deri ürünleri ihracatındaki payı ise % 6,1 olarak kaydedilmiştir. Çin Halk
Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat ise aynı dönemde % 75 artışla 75,5 milyon
dolara yükselirken, toplam deri ihracatındaki payı ise % 4,4’e yükselmiştir.
Deri ve deri ürünleri ihracatının AB’deki pazarlarına yapılan ihracatlarda
geçmiş dönemlerin düşüşlerinin yerini nispeten toparlanma almıştır. Bu
bağlamda deri ürünleri ihracatının 2. büyük pazarı İtalya’ya yapılan ihracat,
2013 yılının ilk 11 ayında % 3,5 artarak 121,1 milyon dolar olarak
kaydedilirken, AB pazarının diğer önemli ülkesi Almanya’ya deri ürünleri
ihracatı ise aynı dönemde % 8,8 artışla 105,7 milyon dolar olmuştur. Diğer bir
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AB ülkesi olan İngiltere’ye deri ve deri ürünleri ihracatı ise Ocak-Kasım
döneminde % 12,7 artışla 65 milyon dolara yükselmiştir. İlk 10 pazar içinde
yeralan AB ülkeleri içinde Ocak-Kasım döneminde sadece Fransa’ya yapılan
ihracatta küçük bir düşüş meydana gelmiş ve bu pazara ihracat bu dönemde
% 1,4 gerileyerek 66,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer öne çıkan ülkelerın başında bu dönemde
ihracatta % 18 artış göstererek 64,5 milyon dolara yükselen Ukrayna
yeralırken, % 19,2 artışla 53,4 milyon dolara yükselen Hong Kong diğer dikkat
çeken pazar olarak sıralanabilir.
Bu dönemde ilk 10 pazar içinde yeralmamasına karşın % 52,4 oranında artış
göstererek 21,8 milyon dolar değerinde ihracat yapılan BAE de dikkat
çekerken, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yükselen pazarı Kırgızistan’a
yapılan ihracat ise bu dönemde % 29 artışla 18 milyon dolar olarak
kaydedilirken, sözkonusu ülke 16. sıraya yerleşmiştir.
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Ülke Grupları Bazında Deri ve Deri Ürünleri İhracatındaki Gelişmeler
Ülke grupları açısından değerlendirildiğinde, deri ve deri ürünleri ihracatımızın
% 34,3’lük payıyla en önemli pazarı olan AB-27 ülke grubuna yapılan ihracat
2013 yılı Ocak-Kasım döneminde % 17,5 artışla 591,3 milyon dolar olmuştur.
Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer önemli pazarımız olan eski Doğu Bloğu
ülke grubuna yapılan ihracat, bu dönemde % 10,1 oranında artarak 543,2
milyon dolara yükselmiştir. Bu ülke grubunun Türkiye toplam deri ve deri
ürünleri ihracatındaki payı ise % 31,5 olarak kaydedilmiştir.
Ülke grupları arasında bu dönemde en yüksek artış oranı ise % 40,2 ile Asya
ülke grubunda kaydedilmiştir. Asya ülkelerine bu dönemde 166,9 milyon dolar
değerinde deri ve deri ürünleri ihracatı yapılırken, toplam deri ihracatı içindeki
payı ise % 9,7’ye yükselmiştir.
Ülke grupları açısından diğer yüksek oranlı artışlarda Diğer Avrupa ülkeleri
grubuna ihracat % 31,9 artış gösterirken, Ortadoğu ülkeleri grubuna yapılan
deri ve deri ürünleri ihracatı ise % 31,6 oranında artış göstermiştir.
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Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatındaki Gelişmeler
2013 yılının Ocak-Kasım döneminde deri ve deri ürün grupları içerisinde en
çok ihracat ayakkabı ürünlerinde yapılmış olup, 678,7 milyon dolarlık ihracat ile
bir önceki yıla göre % 32,2 oranında artış kaydedilmiştir. Ayakkabı ürün
grubunun toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı bu dönemde % 39,4
düzeyine yükselmiştir.
Deri ve deri ürün grupları içinde diğer yüksek ihracat yapılan grup deri giyim ve
kürk giyim ürünlerinden oluşan deri konfeksiyon grubu olup, bu ürün
grubundan gerçekleştirilen toplam ihracat, 2013 yılının Ocak-Kasım
döneminde geçen yıla göre % 9,9 oranında artarak 543,6 milyon dolara
yükselmiştir. Deri giyim ve kürk giyim ürün gruplarının Türkiye toplam deri
ihracatındaki payı % 31,6 düzeyindedir.
Deri konfeksiyon ürün grubunu oluşturan iki önemli kalemden deri giyim ürün
grubundan gerçekleştirilen ihracat, 2013 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre % 18,6 oranında artarak 246,3 milyon dolara
yükselirken, bu ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri
ihracatındaki payı % 14,3 olarak kaydedilmiştir.
Deri konfeksiyon ürün grubunun diğer kalemi kürk giyim eşyası grubundan ise
bu dönemde 297,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup, 2012 yılının
eş dönemine göre % 3,6 oranında artış meydana gelmiştir. Kürk giyim ürün
grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatındaki payı ise bu
dönemde % 17,3 olarak kaydedilmiştir.
Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve işlenmiş kürk ürün grupları toplamında 2013 yılı
Ocak-Kasım döneminde 279,5 milyon dolarlık ihracat yapılmış olup, bir önceki
yılın aynı dönemine göre artış oranı % 19,4 seviyesindedir. Bu ürün grupları
toplamının Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatındaki payı % 16,2
olarak hesaplanmaktadır.
Deri ve deri ürünleri ihracatının diğer önemli bir grubu olan saraciye ürün
grubundan bu dönemde % 3,9 düşüşle 217,1 milyon dolarlık ihracat
yapılmıştır. Saraciye ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamülleri
ihracatındaki payı ise % 12,6’dır.
Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer ürün gruplarına göre daha az ihracat
yapılan ham deri ve ham kürk ürün grupları toplamında ihracat ise aynı
dönemde 532 bin dolardan 1 milyon 247 bin dolara yükselmiştir.
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Belli Başlı Pazarlarda Ürün Grupları Bazında Gelişmeler
1- Ham Deri ve Ham Kürk Grubu

2013 yılı Ocak-Kasım döneminde Çin’e % 165,2 artışla 305 bin dolar,
Almanya’ya 232 bin dolar, Hong Kong’a 168 bin dolar, Gana’ya 93 bin dolar,
Fransa’ya 59 bin dolar, İtalya’ya 42 bin dolar, Rusya’ya ise 41 bin dolar dolar
değerinde ham deri ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ham deri ihracatı bu dönemde
469 bin dolardan 994 bin dolara yükselmiştir.

Aynı dönemde, ham kürk ürün grubunda, Hong Kong’a 169 bin dolar,
Tayland’a 63 bin dolar ve Gana’ya 17 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
Geçen yılın aynı döneminde 63 bin dolar seviyesinde olan ham kürk ihracatı
bu dönemde 253 bin dolara yükselmiştir.

2013 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’den Hong Kong’a 337 bin dolar,
Çin’e 305 bin dolar, Almanya’ya 232 bin dolar, Gana’ya 110 bin dolar,
Tayland’a 63 bin dolar, Fransa’ya ise 59 bin dolar değerinde ham deri ve kürk
ihraç edilerek % 134,4 artışla 1 milyon 247 bin dolar değerinde ihracat
yapılmıştır.
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2- Yarı İşlenmiş / Bitmiş Deri ve İşlenmiş Kürk Grubu

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ürün grubunda bu dönemde en çok ihracat Hong
Kong, Çin ve Ukrayna’ya yapılmış olup, en büyük pazar olan Hong Kong’a
yapılan ihracat % 28,4 artışla 36,7 milyon dolara yükselmiştir. Hong Kong’un
yarı işlenmiş / bitmiş deri ihracatındaki payı % 21,1 seviyesindedir.
Yarı işlenmiş / bitmiş deri ihracatının diğer önemli pazarı Çin’e yapılan ihracat
ise aynı dönemde % 21,1 artarak 28,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bu
ürün grubunda % 32,2 artış ve 23,3 milyon dolar ihracatla Ukrayna ile % 99,9
artış ve 6,7 milyon dolar ihracatla G. Kore ve % 43,7 artışla 5,6 milyon dolara
yükselen Bulgaristan ön plana çıkmaktadır.

İşlenmiş kürk ürün grubunda en çok ihracat Çin’e yapılmakta olup, bu pazara
ihracat 2013 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre % 166,4 artışla
36 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Çin’in yarı işlenmiş / bitmiş deri
ihracatındaki payı % 33,9 seviyesine yükselmiştir.
İşlenmiş kürk ihracatının diğer önemli ülkelerinden Rusya’ya yapılan ihracat bu
dönemde % 21,6 artarak 25,2 milyon dolar olarak kaydedilirken, G.Kore’ye
ihracat ise % 72,1 oranında artarak 4,8 milyon dolar olmuştur.
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Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ürün grubunda en çok ihracat Çin, Hong
Kong ve Rusya’ya yapılmakta olup, en büyük pazar olan Çin’e yapılan ihracat
bu dönemde geçen yıla göre % 73,8 artışla 64,6 milyon dolara yükselmiştir.
Çin’in yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatındaki payı % 23,1
seviyesindedir.
Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatının diğer önemli ülkelerinden Hong
Kong’a yapılan ihracat aynı dönemde % 22 artarak 46,1 milyon dolar olarak
kaydedilirken, % 4,6 artış ve 39,6 milyon dolar ihracat ile Rusya takip
etmektedir.
Bu ürün grubu ihracatında 6. büyük pazar olan G. Kore’ye ihracat bu dönemde
% 87,2 artarak 11,5 milyon dolara yükselirken, daha alt sırada yer almalarına
karşın Bulgaristan’a ihracat ise aynı dönemde % 46,8 oranında artış
göstermiştir.
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3- Deri Giyim ve Kürk Giyim Grubu

Deri giyim ürün grubunda en çok ihracat Rusya’ya yapılmakta olup, bu pazara
ihracat 2013 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre % 41,8 artışla
80,5 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Rusya’nın deri giyim ihracatındaki
payı % 32,7’ye çıkmıştır.
Deri giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden Fransa’ya yapılan ihracat bu
dönemde % 18,9 artarak 30,6 milyon dolara yükselirken, diğer önemli pazar
Almanya’ya ihracat ise % 13,7 artışla yaklaşık 30 milyon dolar olarak
kaydedilmiştir. Aynı dönemde İtalya’ya ihracat ise % 11,1 düşüşle 11,9 milyon
dolara gerilemiştir.
Deri giyim ürün grubunda diğer önemli pazarlar olan ABD’ne yapılan ihracat
% 32,4 artışla 11 milyon dolara yükselirken, İngiltere ve BAE’ne aynı dönemde
yapılan ihracatların % 179,5 ve % 93,2 oranlarında artarak sırasıyla 9,8 ve 6,3
milyon dolara yükselmesi de dikkat çekmektedir.

Kürk giyim ihracatının geleneksel en büyük pazarı Rusya’ya 2013 yılının OcakKasım döneminde % 5,2 artışla 187,7 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirilmiştir. Kürk giyim ihracatının önemli bölümünün gerçekleştirildiği
Rusya pazarının Türkiye kürk giyim ihracatındaki payı ise bu dönemde % 63,1
olarak kaydedilmiştir.
Kürk giyim ihracatımızın diğer önemli pazarı konumundaki İtalya’ya yapılan
ihracat bu dönemde % 2,2 düşüşle 16,2 milyon dolar olarak kaydedilirken,
Fransa’ya yapılan ihracat ise bu dönemde % 11,9 düşerek 14,9 milyon dolara
gerilemiştir.
Geçmiş dönemlerde kürk konfeksiyon ihracatında başlıca pazarlar arasında
yer almayan Çin’e yapılan kürk konfeksiyon ihracatının bu dönemde % 192
artışla 7 milyon dolara yükselmesi de dikkat çekmektedir.
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Kürk giyim ihracatının bu dönemde yükselen pazarlarından olan İngiltere’ye
ihracat ise aynı dönemde % 66,4 artışla 6,3 milyon dolara yükselmiştir.

Türkiye toplam deri giyim ve kürk giyim ihracatı açısından en önemli pazarı
olan Rusya’ya yapılan ihracat 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde % 14,1 artışla
268,2 milyon dolara yükselmiştir. Rusya'nın Türkiye deri ve kürk giyim toplam
ihracatındaki payı bu dönemde % 49,3 olarak kaydedilmiştir.
Deri ve kürk giyim ihracatının önemli ülkelerinden Fransa’ya yapılan ihracat bu
dönemde % 6,7 oranında artarak 45,5 milyon dolara yükselirken, diğer önemli
pazar Almanya’ya ihracat ise % 1,6 artışla 42 milyon dolara yükselmiştir. Deri
ve kürk giyim ürün grubunda diğer önemli pazarlardan olan İngiltere’ye bu
dönemde yapılan ihracatın % 120,8 artması dikkat çekerken, Çin’e ihracat ise
% 104,2 oranında artış göstermiştir. BAE’ne ihracatta ise aynı dönemde
% 87,5 artış kaydedilmiştir.
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4- Saraciye Ürün Grubu

Saraciye ürünleri ihracatımızın en önemli pazarı olan İtalya’ya yapılan ihracat,
2013 yılının Ocak-Kasım döneminde % 3,9 artışla 58,3 milyon dolara
yükselmiştir. İtalya'nın Türkiye saraciye ihracatındaki payı ise bu dönemde
% 26,9 olarak kaydedilmiştir.
Saraciye ihracatının diğer önemli pazarı olan Almanya’ya ihracat bu dönemde
% 5,6 artarak 28,7 milyon dolara çıkarken, İngiltere’ye ihracatın ise % 17,7
düşerek 27,2 milyon dolara gerilemesi dikkat çekmektedir.
Saraciye ihracatında bu dönemde Rusya’ya yapılan ihracatın % 35 düşerek
10,7 milyon dolara gerilemesi de göze çarparken, diğer önemli
pazarlarımızdan Fransa’ya yapılan ihracatta da % 23,5 oranında bir düşüş
yaşanmıştır.
Bu dönemde Irak’a saraciye ihracatı ise % 46,4 oranında artışla 7,3 milyon
dolara ulaşmıştır.
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5- Ayakkabı Ürün Grubu

Ayakkabı ihracatımızın en önemli pazarı olan Rusya’ya 2013 yılı Ocak-Kasım
döneminde % 15,4 artışla 119,9 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapılmıştır.
Rusya'nın Türkiye’nin ayakkabı ihracatındaki payı % 17,7 seviyesindedir.
Ayakkabı ihracatının diğer önemli pazarı olan Irak’a yapılan ihracat bu
dönemde % 35,8 artarak 98,1 milyon dolara yükselirken, Irak’ın deri ürünleri
ihracatındaki payı % 14,5’e yükselmiştir.
Bu dönemin en göze çarpan pazarı ise % 11.090 gibi çok yüksek oranda bir
artışla 573 bin dolardan 64,2 milyon dolara yükselerek % 9,5 payla 3. sıraya
yükselen Litvanya olurken, Ukrayna’ya ihracat ise % 166,9 artışla 26,1 milyon
dolara yükselmiştir. Bir alt sırada yeralan Almanya’ya yapılan ihracatta da
% 34,8 oranında artış yaşanması da dikkat çekmektedir.
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