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İTALYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

GİRİŞ 

İtalya, Avrupa’nın güneyinde Akdeniz’e uzanan bir yarımada ve çevresindeki 

adalardan oluşmaktadır. Ülkenin yüzölçümü 301.309 km² olup, bu alana San 

Marino Cumhuriyeti ile Vatikan dâhil değildir. Ülkenin iki büyük adası Sicilya ve 

Sardunya’dır. İtalya, 1.900 km uzunluğunda kara sınırı ile Fransa, İsviçre, 

Avusturya ve Slovenya ile komşudur. Deniz sınırları ise Adriyatik Denizi’nde 

Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tur.  

1861 yılında kurulan ve 1946 yılına kadar monarşiyle yönetilen İtalya, bu tarihte 

cumhuriyet yönetim şekline geçmiştir. Aynı dönemde ekonomik kalkınma 

hamlesiyle Avrupa’nın başlıca sanayilerinden birine sahip olan İtalya, NATO ve 

AET’nin de kurucu üyesidir. Ülke ayrıca G-8 üyesidir.  

1948 Anayasası’na göre, İtalya her biri beş yıl süre ile seçilen iki meclisin 

(Temsilciler ve Senato) yasama yetkisine sahip bulunduğu, demokratik bir 

Cumhuriyettir. Temsilciler Meclisi’nin 630, Senato’nun 325 üyesi vardır. Devlet 

Başkanı yedi yıl süre ile bu iki meclis tarafından seçilir. Ülke, yirmi bölgeye 

ayrılmıştır. Bu bölgeler, bir ölçüye kadar kendi içinde özerktir. Ayrıca kendi 

yönetimlerine sahip beş ana bölge vardır.  

İtalya, 1999 yılında Avrupa Ortak Para Birimi’ne dâhil olarak Euro para birimini 

kullanmaya başlamıştır. Ayrıca İtalya, AB içinde kişilerin serbest dolaşımına 

ilişkin Şengen Anlaşması’na da taraf bir ülkedir. Ülkenin resmi dili İtalyancadır. 

İtalya’da 6 ile 14 yaş arasında temel eğitim mecburi ve ücretsizdir. Bu eğitimden 

sonraki lise ise beş yıldır. Ülkede 290’a yakın üniversite bulunmaktadır. Yüksek 

öğretim paralıdır. Halkın büyük bir kesimi Hıristiyanlığın Katolik mezhebine 

mensuptur. Çok az miktarda Protestan ve Musevi bulunmaktadır. 

İtalya geçmişten beri süregelen birçok sosyal, siyasi ve ekonomik sorunla da karşı 

karşıyadır. Siyasi istikrarsızlık, ülkeye kaçak giren mülteciler, organize suçlar, 

yolsuzluk ve hantal bürokrasinin yanısıra sanayileşmiş zengin Kuzey İtalya ile 

nispeten geri kalmış tarım ağırlıklı Güney arasındaki gelişmişlik ve refah farkı gibi 

sorunlar, ülkenin başını ağrıtmaktadır. Ülke genelinde işsizlik halen yüksek 

oranlarda seyretmeye devam etmekte olup, 2013 yılının Haziran ayında %12,1 

seviyesine yükselmiştir. Güney İtalya’da ise bu oran çok daha yüksek 

kaydedilmektedir.    
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TEMEL GÖSTERGELER  

 

BAŞKENTİ     ROMA 

YÜZÖLÇÜMÜ                         301.336 KM² 

NÜFUS                                         60,8 MILYON (2015) 

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ   82,9 

PARA BİRİMİ     EURO  

KİŞİ BAŞINA MİLLİ  GELİR             $ 28,5 BIN (2015) 

GSYH BÜYÜME HIZ I                      % 0,1 (2015) 

SEKTÖRLERE GÖRE GSMH   TARIM % 2,1 

     SANAYİ % 23,9 

     HİZMET % 74 

İŞSİZLİK  ORANI                          % 11,3 (2015) 

İHRACAT     $ 530 MİLYAR (2014 YILLIK) 

İTHALAT     $ 474 MİLYAR (2014 YILLIK) 

BAŞLICA İHRACAT ÜRÜNLERİ  MAKİNE VE EKİPMAN, DERİ VE KONFEKSİYON 

ÜRÜNLERİ, AYAKKABI, AHŞAP VE AHŞAP ÜRÜNLERİ, 

KİMYASALLAR, TAŞIT ARAÇLARI, GIDA MADDELERİ  

BAŞLICA İTHALAT ÜRÜNLERİ  MAKİNE VE EKİPMAN, ULAŞIM  ARAÇLARI, ECZACILIK 

ÜRÜNLERİ, TEKSTİL, DERİ VE HAZIRGİYİM, GIDA 

ÜRÜNLERİ, KİMYASAL ÜRÜNLER  

  

SANAYİ 

İtalyan sanayiinin otomotiv, elektronik ürünler, ölçü aletleri, telekomünikasyon 

cihazları, biyokimya ve yüksek teknoloji ürünleri alanlarındaki rekabet gücü ABD, 

Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin gerisinde 

bulunmaktadır. Özellikle son dönemde, şirketlerin sabit sermaye yatırımları ve 

araştırma geliştirmeye ayrılan fonlarının yetersiz kaldığı rapor edilmektedir. 

Ancak, İtalyan hükümeti tarafından global ölçekte rekabet gücünün arttırılması, 

İtalyan ürünlerinin uluslararası pazarlarda imajının korunması amacıyla (made in 
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Italy) çeşitli girişimler başlatılmıştır. Bunun yanı sıra, özellikle promosyon 

faaliyetlerine de ağırlık verilmektedir.  

İmalat Sanayi GSMH’nın yaklaşık %25’ine tekabül etmektedir. Bu diğer gelişmiş 

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir orandır. Hâlihazırda 

hizmetler sektörü genel üretim rakamları açısından daha fazla bir yer tutsa da, bu 

sektördeki faaliyetlerin önemli bir bölümü de imalat sanayinde gerçekleştirilen 

üretimin dağıtımı veya imalat sanayine verilen diğer destek hizmetleri ile ilgilidir. 

İtalya, dünya pazarında özellikle orta seviyede teknoloji gerektiren tüketim ve 

yatırım malları açısından önemli bir paya sahiptir. Ancak günümüzde hızlı bir 

gelişme gösteren yüksek teknoloji gerektiren bilgi ve iletişim sektörlerinde 

zayıftır. Benzer büyüklükteki Avrupa ekonomileri ile karşılaştırıldığında az sayıda 

büyük ölçekli özel sektör firması bulunmaktadır.  

Öte yandan, İtalyan ekonomisinin dış ticaret potansiyeli ve sanayi gücünü 

yatırımlara aktaramadığı gözlenmektedir. Dünya’nın önde gelen sanayi ürünleri 

ihracatçısı olmasına karşılık, yabancı yatırımlar bakımından aynı performansı 

gösterememiştir. Bu durum İtalyan sanayiinin ve üretiminin küreselleşme 

alanında yaşadığı bazı güçlüklerden kaynaklanmaktadır.  

Son yıllarda ekonomide görülen yavaşlama İtalya’nın ihracat performansı ve 

rekabet gücüne yansımış, dünya ticaretinde ve üretiminde önde gelen 

sektörlerdeki payını azaltmıştır. Ayrıca, Rusya ve Çin’in dünya ekonomisi ve 

ticareti içerisinde giderek ağırlık kazanması neticesinde artan rekabet 

ortamından, İtalyan sanayiinin uluslararası rekabet gücü olumsuz etkilenmiş, son 

beş yıl içerisinde çeşitli sektörlerde rekabet gücü ve dünya ticaretindeki pazar 

payında az da olsa gerileme yaşanmıştır. Hatta İtalya’nın, dünyanın en önemli 

üreticisi konumunda bulunduğu ürünlerde bile pazar payını kaybetmekte olduğu 

ifade edilmektedir.  

Diğer yandan, en az AB’nin diğer sorunlu ekonomilerinde olduğu kadar İtalya’yı 

da olumsuz etkileyen ekonomik kriz nedeniyle başta İtalya’nın en iddialı olduğu 

giyim, moda, deri ve ayakkabı sektörlerinde olmak üzere birçok alanda yüzlerce 

şirketin sıkıntıda veya iflasın eşiğinde olduğu ve başta Çinliler olmak üzere 

yabancı yatırımcıların İtalyan şirketlerini giderek daha fazla satın aldığı 

bildirilirken, ekonomik kriz nedeniyle şirketlerin gerçek değerinin çok altına 

satıldığından hareketle Türk firmalarının da bu fırsattan yararlanarak İtalyan 

markalarını satın alabileceği yönünde görüş belirtilmektedir. 
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İtalya’nın en iddialı olduğu sanayi kolları olan tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde 

en önemli temsilci sektörel kuruluş Sistema Moda Italia adlı federasyon olup, söz 

konusu kuruluş 60 binden fazla sektör firmasını temsil etmektedir. Sistema Moda 

Italia’nın temsil ettiği bu işletmelerde 500 binden fazla çalışan istihdam 

edilmektedir.         

 

EKONOMİ 

İtalya, AB’nin ve dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. Avrupa 

Birliği’nin kurucu üyesi olan İtalya, aynı zamanda ABD, Almanya, İngiltere, 

Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler 

grubuna dahildir. Ülke 61 milyonu aşan nüfusu ve 1,8 trilyon euro’yu aşan GSYİH 

ile dünyadaki en önemli pazarlardan biridir. Kuzey bölgesinde yoğunlaşan sanayi 

faaliyetleri, kuzey batıdan (Torino’dan), Milano üzerinde, kuzey doğuya 

(Venedik’e) kadar uzanmaktadır. Bu bölge, Avrupa’nın en sanayileşmiş ve verimli 

bölgelerinden biridir ve ulusal gelirin %50’sini yaratmaktadır. Buna karşın, 

İtalya’nın güney bölgesi (Mezzo Giorno), daha az gelişmiştir.  

İtalya ekonomisinin temeli geleneksel olarak küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelere (KOBİ) dayanmakta; KOBİ’lerde 9 milyondan fazla kişi istihdam 

edilmektedir. İtalyan ekonomisi, üretim ve tüketim biçimleri bakımından 

değerlendirildiğinde benzer büyüklükteki AB ülkelerinin ekonomilerinden 

farklılıklar göstermektedir. KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki ağırlığı; işçi 

sendikalarının gücü, bölgeselciliğin ve hatta şehirciliğin baskın olması; Akdeniz 

ikliminin getirdiği, yaşama, çalışma ve beslenme alışkanlıkları, geleneksel aile 

yapısının önemi, diğer Kuzey Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında İtalya’da 

kendine özgü tüketim trendlerinin oluşmasına yol açmıştır. 

Ancak, küreselleşme ile birlikte artan rekabet ve değişen nüfus yapısı; İtalya’da da 

global eğilimlerin ağırlık kazanmasına fırsat tanımakta; değişen aile yapısı ve göç 

ile artan yabancı nüfus, özellikle tüketimde değişiklikler ve firmalar için yeni iş 

imkanları anlamına gelmektedir.  

İtalya güçlü ekonomik yapısını, daha çok aile şirketi olan ve bu aileler tarafından 

yönetilen, sanayi grupları içerisinde bir araya gelmiş olan küçük ve orta ölçekli 

firmalara borçludur. Bu firmalar, çeşitli kapital ve tüketim ürünleri 

kategorilerinde uzmanlıklar geliştirmişlerdir. 

 



Tekstil, Deri ve Halı Şubesi Sayfa 7 

 

İtalya ekonomisinde üretim sektörü güçlüdür. Ana sanayiler arasında otomotiv, 

gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda 

işleme, seramik ürünler, parçalar ve makineleri sayılabilir.  

İtalyan sanayiinin en gelişmiş sektörleri arasında mekanik, yapı, kimya ve taşıt 

araçları sanayi başta gelmektedir. İtalya’nın en önemli gücü diğer sanayileşmiş 

ülkelere oranla küçük ve orta ölçekli firma sayısının fazlalığıdır: İstat’ın İtalya’nın 

üretim yapısını inceleyen raporunda, İtalya’da 4,5 milyon şirketin faaliyet 

gösterdiği, %95’inin mikro ölçekli şirket olduğu ve istihdamın %46’sına denk 

gelen 17,9 milyon kişiyi istihdam ettikleri belirtilmektedir. Bir şirket bünyesinde 

çalışan sayısı ortalama 4 kişiden oluşurken, şirketlerin sadece %0,1’inin 250’den 

fazla çalışanı bulunmaktadır. Büyük ölçekli firmalar daha çok Kuzey ve Orta 

İtalya’da toplanırken, Güney İtalya’da daha çok tarım ve turizm alanında faaliyet 

gösteren küçük işletmeler faaliyet göstermektedir.  

İtalyan ekonomisinin bir diğer gücü ise, “sanayi bölgeleri” olarak adlandırılan ve 

aynı sektörde, her biri üretim aşamalarının başka bir dalında uzmanlaşmış birçok 

firmanın sıkı ekonomik ilişkiler içerisinde bir arada bulunduğu alanların 

gelişimidir. Bugün İtalya’da 200’den fazla sanayi bölgesi mevcuttur. 

İtalya, kriz öncesi dönemde istihdamda ciddi bir başarı göstermesine rağmen 

halen AB içinde işsizlik sorununun en ciddi olduğu ülkelerden biridir.   

 

GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER 

 

Avrupa Birliği’nin önemli ekonomilerinden ve ihracat sektörlerimizin başlıca 

pazarlarından İtalya, büyük ve gelişmiş bir ekonomiye sahip olsa da özellikle son 

yıllarda çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Söz konusu sorunlardan en önemlileri 

ekonomik durgunluk, politik istikrarsızlık ve reform programlarını sürdürmedeki 

siyasi irade eksikliğidir.  

İtalya ekonomisinde, 2015 yılının üçüncü çeyreği itibariyle %0,2 büyüme 

gerçekleşmiştir.  

İtalya’da işsizlik oranı 2015 yılının Kasım ayında %11,3 olarak gerçekleşmiştir.  
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İtalya genelinde perakende satışlarda 2015 yılının Kasım ayında geçen yılın aynı 

dönemine göre %0,1 düşüş kaydedilirken, Kasım ayında ise bir önceki aya göre 

%0,3 artış meydana gelmiştir.   

 

DIŞ TİCARET MEVZUATI  VE ANLAŞMALAR  

 

AB üyesi olan İtalya'da dış ticaret, AB norm ve kurallarına göre yürütülmektedir. 

İtalya’nın AB’nin Ortak Dış Ticaret Politikası dışında ulusal bazda bir dış ticaret 

mevzuatı mevcut olmayıp, dış ticaret alanındaki ulusal mevzuat AB direktiflerinin 

ulusal mevzuata aktarılması ile yürütülmektedir. Bu çerçevede, uluslararası 

anlaşmalarla ticareti yasaklanan mallar dışında ithali yasak ürün 

bulunmamaktadır. Bununla beraber, teknik mevzuat ve standartlar alanında 

AB’nde tam bir uyum söz konusu olmaması nedeniyle üye ülkeler tarafından 

kendi iç düzenlemeleri paralelinde uygulamalar yürütülmektedir. 

Yine AB üyeliğinin sonucu olarak İtalya, Birliğin üçüncü ülkelerle yaptığı 

anlaşmalara taraf olup Ortak Dış Ticaret politikası tatbik etmektedir. Bu 

çerçevede EFTA Ülkeleri, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Akdeniz Ülkeleri 

Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Şili gibi AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması 

(STA) imzaladığı ülkelerle serbest ticaret anlaşması hükümleri geçerli olup, 

AB’nin gelişme yolundaki ülkelere Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 

mekanizması çerçevesinde uyguladığı tek taraflı taviz sistemi yürürlüktedir. 

AB ülkeleri ile İtalya arasında gümrük vergileri ve eş etkili vergilerle miktar 

kısıtlamaları ve benzeri önlemlerden muaf olarak mallar serbest dolaşmakta, AB 

dışındaki ülkelere Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır. Tarım ürünleri 

itibariyle AB’nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde ortak piyasa düzenlemeleri 

ve telafi edici mekanizmalar uygulanmaktadır.  

İthalatta KDV malın ithal değeri ve gümrük vergisi üzerinden tahsil edilmekte ve 

gümrük vergisinin matrahı AB Komisyonu direktiflerince DTÖ Gümrük Kıymet 

Kodu hükümlerine paralel olarak belirlenmektedir. İthalatta haksız rekabetin 

önlenmesine ilişkin anti-damping kuralları AB düzeyinde ve AB Komisyonu 

tarafından uygulanmaktadır.  

Tarife dışı engeller konusunda ise, serbest ticarete dayalı bir dış ticaret rejiminin 

bulunduğu İtalya’da, ithalat için herhangi bir izne ya da lisansa gerek yoktur. 
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Ancak bazı ürünler için İtalya’ya giriş yapabilecekleri ihtisas gümrükleri ve 

limanlar belirlenmiştir. Su ürünleri ve canlı hayvan ile et ürünleri ve bazı tarımsal 

ürünlerde ise Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması gerekmektedir.  

Öte yandan, ihracatçılarımızın bilgi edinmesinde yarar görülen diğer bir husus da, 

İtalya’nın menşe etiketlemesine ilişkin yeni düzenlemesini içeren ve 15 Ağustos 

2009’da yürürlüğe giren “Made in Italy” kanunudur. Söz konusu kanun ile 

üretimlerini yurtdışına kaydırarak İtalya dışında üretim yapan İtalyan firmaları, 

ürünlerinde üretim yerini, fabrikasını ve ülkesini belirtmedikleri takdirde söz 

konusu ürünlerin İtalya’ya ithalatında üzerine kendi marka-logolarını 

yazamayacaklardır. Diğer bir şekliyle, yurtdışında bir İtalyan firması tarafından 

üretilen ürünlerin İtalya’ya ithalatı esnasında üzerine “Made in Italy” belirtmesi 

uygulaması yürürlükten kaldırılmaktadır. Firmalar markasını ancak ürünün 

üretildiği ülkenin menşeini belirtmek şartıyla ürünün üzerinde 

kullanabileceklerdir.  

Bu düzenlemeye göre, gümrükler tarafından yapılacak olan kontrollerde bahse 

konu uygulamaya herhangi bir aykırılık şüphesinin oluşması halinde ürünlerin 

gümrük işlemleri durdurularak, ceza hukuku kapsamında işlem yapılması, 

mahkeme kararını takiben azami 2 yıl hapis ve 20.000 Euro para cezası ve 

ürünlerin imhası öngörülmektedir. Öte yandan, gümrüklere ulaşmış ürünlerin 

etiketlerinin düzeltilmek suretiyle ithalatının mümkün kılınması imkânı da anılan 

kanun tarafından öngörülmemektedir.  

Diğer yandan, Türkiye ile İtalya arasında tekstil ve konfeksiyon ile deri ürünleri 

dahil sanayi ürünleri dış ticaret işlemleri Türkiye-AB Gümrük Birliği prosedürü 

kapsamında, serbest dolaşım kuralları çerçevesinde tüm gümrük vergileri ve eş 

etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarından muaf olarak yapılmaktadır. 

 

PERAKENDE SEKTÖRÜ VE MAĞAZACILIK  

 

İtalya her alanda kaliteli tasarım ürünleriyle ünlüdür. Şık giysilerden, lüks 

arabalara, son moda ev eşyalarından deri ürünlere çok çeşitli ürün açısından tam 

bir alışveriş merkezidir. İtalya’da ürün pazarlama usul ve esasları, diğer Batı 

Avrupa ülkelerinden farklılık arz etmektedir. Yüksek alım gücü bulunan 

bölgelerde kaliteli ve İtalyan markalarına yönelme göze çarpmaktadır. Ancak 
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özellikle orta ve düşük gelir gruplarının yoğun olduğu güney ve orta İtalya 

bölgelerinde ucuzluk ve kalite ön plana çıkmaktadır.  

İtalya, özellikle Kuzey Bölgesi olmak üzere, gelişmiş bir perakende ve dağıtım 

sistemine sahiptir. Dağıtım kanalları çeşitlilik arz etmekte, büyük zincir 

mağazalar ve toptancı distribütörlerin yanı sıra bazı sektörlerde aracı 

komisyoncuların (Brokerlar) çalışması söz konusudur. Genellikle küçük ve orta 

ölçekli firma yoğunluğunun yüksek olduğu sektörlerde ise firmaların doğrudan 

tedarik yöntemlerini tercih ettikleri gözlenmektedir. 

Kuzey İtalya’da bulunan Milano kenti ülkenin ticaret, kültür, sanayi ve kültürel 

merkezi olduğu gibi aynı zamanda modanın da başkenti hatta dünya çapında 

moda merkezi olarak bilinmektedir. Milano, dünyaca ünlü İtalyan giyim 

markalarının merkezi durumunda olup, tekstil ve hazırgiyimin yanı sıra diğer 

sanayi kollarıyla da İtalya'nın finansal merkezi ve en zengin şehridir. 

Avrupa ülkelerinde perakendeciliğe bakıldığında, İtalya ve İspanya’da 

perakendeciliğin bir geçiş dönemi yaşamakta olduğu, büyük perakendeciliğin 

geleneksel küçük perakendecilikle paralel gittiği görülmektedir. Kuzey ülkelerine 

bakıldığında ise Fransa, Danimarka, Lüksemburg ve Hollanda’da ürün çeşitliliği 

çok olan, üretici ile ilişkileri gelişmiş, teknoloji kullanımında çok başarılı olmuş 

büyük perakendeciler dikkat çekmektedir.  

AC Nielsen araştırma kuruluşunun yaptığı tüketici alışveriş alışkanlıkları 

araştırmasında, tüketicilerin satın aldıkları her 4 üründen birinin indirimli 

olduğu, alışveriş kanalları arasında şok marketleri tercih ettikleri ve marka 

ürünler yerine büyük dağıtım kanallarının “private label” ürünlerini tercih 

ettikleri ortaya çıkmıştır.  

Turquality projesi çerçevesinde AC Nielsen firması tarafından İtalya pazarı ve 

tüketim alışkanlıklarıyla ilgili olarak hazırlanan rapora göre, İtalyan tüketicileri 

giyim ve modayla ilgili alışverişlerini daha çok tek markalı mağazalar, büyük 

mağazalar ve çok markalı büyük mağazalardan yaparken, Kuzey İtalya’da yer yer 

fabrika satış mağazalarını da tercih edebildikleri, Güney İtalya’da ise özellikle 

satın alma gücü düşük orta yaştaki bayanların kısmen açık hava pazarlarından da 

alışveriş yaptıkları belirlenmiştir.   

Söz konusu araştırmaya göre, İtalyan tüketicisinin tek markalı mağazaları tercih 

etmesinin en büyük nedeni bu mağazaların daha seçici olmaları, daha nezih ve elit 

ortam içermeleri ve tüketicinin kendini rahat ve güvende hissetmesi olarak 

belirlenmiştir.  
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İtalyan tüketicisinin diğer yaygın bir tercihi olan büyük mağazaları tercih etme 

nedenlerinin başında ise bu mağazaların çok sayıda farklı marka ve çeşidi bir 

arada sunabilmelerinin yer aldığı tespit edilmiş bulunmaktadır. İtalyan 

tüketicisinin çok markalı mağazaları tercih etme sebeplerinin başında ise, pazarın 

daha kapsamlı bir resmini görmek istemeleri ve bu mağazaların buna olanak 

tanıması şeklinde açıklanmıştır. 

 

İTALYAN DERİ VE AYAKKABI SEKTÖRÜ VE PAZARI 

Son dönemde dünya deri sanayii üretimi Asya ve Güney Amerika’ya kaymakla 

birlikte, İtalya deri giyimde dünya modasına yön veren ülkelerden biridir. İtalya, 

çok gelişmiş tabaklama sektörü, modern aksesuar üreticileri ve yenilikçi 

tasarımları sayesinde kaliteli, markalaşmış, son modayı yansıtan ve yüksek fiyatlı 

ürünleri ile dünyadaki üst gelir gruplarına hitap etmektedir. 

İtalya, dünyanın başlıca deri işleme sektörlerinden birine sahiptir. Dünya işlenmiş 

deri üretiminin yaklaşık %20’si, Avrupa işlenmiş deri üretiminin ise %60’ından 

fazlası İtalya tarafından üretilmektedir. İtalyan deri işleme sanayiinin büyük 

kısmı KOBİ’lerden oluşmakta ve bu kuruluşlar Ulusal Deri İşleme Sanayicileri 

Birliği (UNIC) çatısı altında temsil edilmektedir. Ulusal Deri İşleme Sanayicileri 

Birliği (UNIC) üyesi 2,375 deri işleme firması bulunmakta ve bu firmalarda 

yaklaşık 29 bin kişi çalışmaktadır.  

Ayakkabı sektöründe üretici firma sayısı 7.800’dür ve bu şirketlerin 5.400’ü 

ihracatçı firmadır. Ayakkabı ihracatında “Made in Italy” en iyi dinamiği deri ve 

kösele segmentinde göstermektedir. İtalya’nın ayakkabı ihracatı yaptığı ülkelerin 

başında Almanya, ABD ve Fransa gelmektedir. İtalya’nın bu sektördeki en büyük 

rakipleri Çin, Endonezya ve Hong Kong’tur.  

İtalyan ulusal ayakkabı sanayiinin önemli bir kısmı İtalyan Ayakkabı Üreticileri 

Derneği (A.N.C.I.) çatısı altında organize olmuş durumdadır. Yaklaşık 1.000 

firmanın üye olduğu dernek, üyelerinin üretim hacmi bakımından İtalyan 

ayakkabı imalatının %70’ini temsil etmektedir.  

Dünya ticaretinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran İtalyan deri ve 

ayakkabı sektörünün, verimlilik düşüşü ve üretim maliyetlerinde artış sebebiyle 

üretimini özellikle Romanya ve bazı Asya ülkelerine doğru kaydırma eğiliminde 

olduğu gözlenmektedir. Ayakkabı sektöründe de yakın zamana dek dünyanın en 

önemli ihracatçısı olan İtalya, bu unvanını Çin’e bırakmış ve dünya ticaretindeki 
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payı gerilemiştir. Nitekim son yıllarda yurt dışından yapılan ithalat artış 

göstermektedir.  

İtalyan ayakkabı piyasasının gelişmiş olması birçok nedene bağlanabilir. 

İtalyanlar için ayakkabıda stil, moda ve kalite çok önemli olup, özellikle ülkenin 

kuzey kısımlarında belirleyicidir. Bu bölgede giyim eşyası ve ayakkabı 

ürünlerinde modaya uygun ürünler üretilmektedir. Gucci, Prada, Salvatore, 

Marina Rinaldi ve Moreschi gibi belli başlı İtalyan moda evleri dünya modasında 

önemli yere sahiptirler. İtalyanlar günlük yaşamlarında bile giyimlerine önem 

verirler. O yüzden İtalyan ayakkabı pazarında diğer AB pazarlarına göre daha 

formal ayakkabılar tercih edilmektedir. 

Ayakkabı üretiminde tartışmasız AB'nin lider ülkesi olan İtalya, ayakkabı 

tüketiminde de Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından 4’üncü sırada yer 

almaktadır. CBI verilerine göre, AB pazarında tüketilen ayakkabıların             

%12,6'sı İtalya'da satılmaktadır. Ayakkabı seçiminde kaliteye önem veren 

İtalyanlar, CBI verilerine göre kişi başına ayakkabı harcamasında AB 

ortalamasının üstüne çıkmaktadır.     

Bu rakamlarla, kişi başına düşen ayakkabı harcamasında dünya çapında üst 

sıralarda yer alan İtalyanları ayakkabı pazarında farklı kılan çok sayıda faktör 

bulunmaktadır. Global pazar analisti Euromonitor'un verilerine göre, Gucci, 

Prada, Salvatore Ferragamo, Marina Rinaldi ve Moreschi gibi moda evleriyle 

dünya modasına yön veren ülkenin, özellikle kuzey kesimlerinde, neyin 

alınacağını belirleyen hayati unsurların başında stil, moda ve kalite gelmektedir. 

Diğer AB ülkelerine göre kaliteye daha fazla önem veren İtalyanlar bunu, 

gelirlerinin ciddi bir kısmını giyeceğe harcayarak da göstermektedirler.  

Öte yandan, Roma Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgilere göre, ayakkabıcılık 

sektörünü desteklemek amacıyla, ayakkabı üreticileri derneği ANCI 

(Confindustria bünyesinde) ile Sanayi Bakanlığı ve ICE arasında bir protokol 

imzalanmıştır. ICE’nin “Made in Italy” promosyon programı kapsamına 

ayakkabıcılık sektörü de dahil edilerek, sektörün ihracatının arttırılması 

planlanmıştır. 

CBI tarafından verilen güncel bilgilere göre, İtalya genelinde tüketicilerin diğer 

giyim-kuşam ve aksesuar harcamalarında olduğu gibi ayakkabı, deri ürünleri ve 

aksesuarları harcamalarında da bölgeler ve kentler arası ciddi farklılıklar söz 

konusudur. Ekonomik ve sosyal açıdan daha gelişmiş olan kent ağırlıklı Kuzey 

İtalya’da kişi başı deri ürünleri ve ayakkabı harcamaları daha yüksek iken, 
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ekonomik açıdan daha geri olan, nüfusun daha yaşlı olduğu ve işsizliğin daha 

yaygın olduğu kırsal ağırlıklı Güney İtalya’da ise kişi başı deri ürünleri ve 

ayakkabı tüketimi daha düşüktür, zira bu bölgelerde tüketiciler alışverişlerinde 

daha temkinli davranmakta olup; moda ve kalite odaklı pahalı alışveriş yerine 

uzun süre kullanabilecekleri daha dayanıklı ürünleri tercih etmektedirler. 

Özellikle Roma ve Milano olmak üzere büyük kentlerde ise daha yüksek hayat 

standartları ve alım gücü sayesinde tüketiciler deri ürünlerinde modayı daha iyi 

takip etmekte olup, özellikle kadınlar el çantalarında, erkekler ise evrak 

çantalarında hızla değişen model ve trendleri büyük ölçüde takip etmektedir. Öte 

yandan, Kuzey-Güney yada fakir-zengin ayrımı olmaksızın bütün İtalyan 

tüketicileri, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, geçmişe nazaran harcadıkları 

paraya göre daha fazla kalite ve moda talep etmekte ve mevcut ekonomik krizin 

de etkisiyle harcamalarını daha dikkatli ve hesaplı yapmaktadır.               

Yine CBI verilerine göre İtalya genelinde yıllık 1,5 milyar €'nun üzerinde bavul, 

çanta ve deri eşyası tüketimi gerçekleşmektedir. Söz konusu tüketimin %49'unu 

el çantaları oluştururken, %19'unu valiz, bavul ve seyahat eşyaları, %15'ini 

saraciye ve ufak aksesuarlar, %11'ini kemerler, %6'sını evrak çantaları ve benzer 

çantalar oluşturmaktadır.    

İtalya’da diğer birçok Avrupa ülkesi gibi nüfus çok düşük bir hızla artmakta, ama 

65 & üstü insan sayısı daha hızlı artış göstermektedir. İtalya genelinde bavul, 

çanta ve deri eşyaları ürün grubunda kadınlar erkeklere göre daha fazla harcama 

yapmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise el çantalarında kadın tüketicilerin ezici 

üstünlüğünden kaynaklanmaktadır. Genç kadın tüketiciler daha geniş yelpazede 

yer alan farklı çeşitleri tercih ederken, orta ve daha yaşlı kadın tüketiciler ise 

daha klasik ve formal çeşit çantaları tercih etmektedir. Erkek tüketiciler kadın 

tüketicilere göre bu ürün grubunda toplamda daha az harcama yapmalarına 

rağmen, alışveriş başına düşen harcama anlamında kadınlara göre daha bonkör 

davranmaktayken, kadınlar ise daha sık alışveriş yaptıklarından yıl boyu 

toplamında erkeklerden daha fazla harcama yapmaktadırlar.         

 

İTALYAN İŞ KÜLTÜRÜ  

İtalyanların büyük çoğunluğu iyi İngilizce konuşamamaktadır, bu yüzden iş 

görüşmelerinde bir tercüman bulundurulmasında yarar mevcuttur. Görüşmelere 

gidilirken, organizasyondaki en önemli ve kıdemli kişilerin katılmalarına özen 

gösterilmelidir, zira İtalyanlar bu konuya önem vermektedirler.  
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Kartvizit kullanımı yaygındır, bu yüzden kartvizitin bir tarafının İtalyanca 

olmasında fayda vardır. Ayrıca eğitim düzeyi ve görev pozisyonun da 

kartvizitlerde belirtilmesinde yarar vardır. İtalyan iş kültüründe her zaman 

formalitelere uyulması beklenmektedir. Bu kavram “bela figura” (beautiful figure) 

olarak adlandırılmaktadır.  

İlk iş toplantılarının ofiste yapılmasında yarar görülmektedir. Bu toplantıda, 

İtalyan işadamı, Türk muhatabını, şirketini ve iş önerisini değerlendirecektir. 

Sıcak ve ciddi bir tavır sergilenmesinde fayda vardır. İlk toplantının iki taraf 

arasında saygı ve güven meydana getirecek bir ortamda yapılmasına dikkat 

edilmelidir.  

İtalyan muhataba sunulan ambalaj, paket ve sunuş malzemeleri estetik ve hoş 

olmalıdır, zira İtalyan kültüründe içerikten çok güzel dış görünüm ve sunuma 

önem verilmektedir. “Güzel görünen kalitelidir” imajı İtalyanlar arasında 

yaygındır.  

Özellikle büyük geleneksel İtalyan firmalarında hiyerarşi çok önemlidir. “Cordata” 

yani emir-komuta zinciri saygı gösterilmesi ve ciddiye alınması gereken bir 

kavramdır. Nitekim statü ve hiyerarşi İtalyan toplumunun tüm kesim ve 

görüşlerine nüfuz etmiş durumdadır. 

 

İTALYA DIŞ TİCARETİ  

  

YILLAR İTİBARİYLE GENEL İHRACAT VE İTHALAT 

İtalya’nın 2009 yılında 406 milyar dolar olan genel ihracatı, sadece 2012 yılında 

%4,2 oranında gerilemiş, diğer yıllarda %2,2 ile %17,1 arasında değişen 

oranlarda artış kaydetmiştir. 2014 yılında bir önceki yıla göre %2,2 artan 

İtalya’nın ihracatı, 530 milyar dolara ulaşmıştır.  

2009 ile 2011 yılları arasında artış eğilimi içerisinde olan İtalya’nın genel ithalatı 

ise, 2012 yılından itibaren düşüş seyri göstermiştir. İtalya, 2014 yılında bir önceki 

yıla göre %1,1 gerileme ile 474 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirmiştir.  
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EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER 

İtalya’nın en fazla ihraç ettiği ürün grubu, 107,6 milyar dolar ihracat değeri ve 

toplam ihracattan aldığı %20,3 pay ile Fasıl 84’te yer alan makine, nükleer 

reaktör ve kazanlardır.   

 

 

EN FAZLA İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER 

İtalya’nın en fazla ithal ettiği ürün grubu, 77,4 milyar dolar ithalat değeri ve 

toplam ithalattan aldığı %16,3 pay ile Fasıl 27’de yer alan mineral yakıt ve 

yağlardır.     
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DÜNYA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ TİCARETİNDE İTALYA’NIN YERİ 

 

BAŞLICA DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATÇISI ÜLKELER İÇİNDE İTALYA’NIN  YERİ  

266 milyar dolar değerindeki dünya deri ve deri ürünleri ihracatında en önemli 

ihracatçı ülkeler, Çin, İtalya, Hong Kong, Vietnam, Fransa ve Almanya olarak 

sıralanmaktadır.  

En büyük deri ve deri ürünleri ihracatçısı olan Çin, 2014 yılında toplam 91,3 

milyar dolar değerinde deri ve deri ürünleri ihracatı gerçekleştirmiştir.   

Çin’in ardından ikinci sırada 27,6 milyar dolar değerinde deri ve deri ürünleri 

ihracatı ile İtalya gelmektedir.  

Üçüncü sırada ise 14,3 milyar dolar değerindeki deri ve deri ürünleri ihracatı ile 

Hong Kong yer almaktadır.  

Türkiye ise 1,6 milyar dolar değerinde deri ve deri ürünleri ihracatı ile dünya deri 

ve deri ürünleri ihracatından %0,6 pay almaktadır ve 24’üncü büyük ihracatçıdır.  
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BAŞLICA DERİ ÜRÜNLERİ İTHALATÇISI ÜLKELER İÇİNDE İTALYA’NIN  YERİ  

Dünya’nın en büyük deri ve deri ürünleri ithalatçısı ABD’dir ve 2014 yılında 

toplam 40,6 milyar dolarlık deri ithalatı yapmıştır.  

Dünya deri ve deri ürünleri ithalatında ABD’nin ardından ikinci sırada 17,3 milyar 

dolarlık ithalat ile Almanya gelmektedir.  

Üçüncü sırada ise 15,7 milyar dolar değerindeki deri ve deri ürünleri ithalatı ile 

Hong Kong yer almaktadır.  

İtalya, 15,3 milyar dolar civarındaki ithalatı ve %6,1’lik payı ile dünya deri ve deri 

ürünleri ithalatında dördüncü sırada yer almaktadır.  

Türkiye ise 2,1 milyar dolar değerinde deri ve deri ürünleri ithalatı ile dünya 

ithalatından %0,8 pay almaktadır ve 24’üncü büyük ithalatçıdır.   
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İTALYA’NIN DIŞ TİCARETİNDE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNİN YERİ  

İtalya’nın deri ve deri ürünleri ihracatı son beş yıl içinde 2012 yılı hariç olmak 

üzere sürekli yükseliş kaydetmiştir. 2014 yılında %4,5 artış kaydeden İtalya’nın 

deri ve deri ürünleri ihracatı 27,6 milyar dolara yükselmiştir.  

Öte yandan, İtalya’nın deri ve deri ürünleri ithalatı ihracata benzer şekilde sadece 

2012 yılı hariç olmak üzere 2009 yılından itibaren sürekli artmaktadır. 2014 

yılında %7,5 oranında artış görülen deri ve deri ürünleri ithalatı 15,3 milyar dolar 

değerinde kaydedilmiştir.    
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İTALYA’NIN DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI 

EN ÇOK DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDİLEN ÜLKELER 

2014 yılında 27,6 milyar dolar değerinde deri ve deri ürünü ihraç eden İtalya’nın 

en fazla deri ve deri ürünleri ihracatı yaptığı ülkeler; Fransa, İsviçre, ABD, 

Almanya ve Hong Kong’tur.   

 

İtalya, Fransa’ya 2014 yılında 3,4 milyar dolar değerinde deri ve deri ürünü ihraç 

etmiştir. İhracat, 2013 yılına göre %2,6 oranında artmış ve İtalya’nın toplam deri 

ve deri ürünleri ihracatında Fransa’nın payı %12,2 olarak hesaplanmıştır.  

İtalya’nın deri ve deri ürünleri ihracatında ikinci sırada yer alan ülke, 2,7 milyar 

dolar ve toplamdan aldığı %9,7 pay ile İsviçre’dir. 2014 yılında İtalya’nın 

İsviçre’ye deri ve deri ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre %11 artmıştır. 

İtalya’nın deri ve deri ürünleri ihracatında diğer önemli ülkeler ise %8,4 pay ve 

2,3 milyar dolar değerinde ihracat ile ABD, %8,2 pay ve 2,3 milyar dolar 

değerinde ihracat ile Almanya ve %6,3 pay ve 1,8 milyar dolar değerinde ihracat 

ile Hong Kong olarak sıralanmaktadır.  
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Türkiye %1,1 oranında pay ve %5 oranında gerileme ile 294 milyon dolara inen 

ihracat değeri ile İtalya’nın deri ve deri ürünleri ihracatında 18’inci sırada yer 

almaktadır.  

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ 

2014 yılında İtalya’nın deri ve deri ürünleri ihracatı ürün grupları bazında 

incelendiğinde, en fazla ayakkabı ihraç ettiği görülmektedir.  

İtalya’nın deri ve deri ürünleri ihracatının %44,4’ünü oluşturan ayakkabı ihracatı 

bir yıl öncesine göre %4,3 artarak 12,3 milyar dolara yaklaşmıştır.  

2014 yılında İtalya’nın deri ve deri ürünleri ihracatında ikinci önemli ürün grubu, 

%30,1 pay ile saraciye ürünleridir. İtalya’nın saraciye ürünleri ihracatı 2013 

yılına göre % 8 oranında artarak 8,3 milyar dolara yükselmiştir.   

 

 

İTALYA’NIN DERİ VE DERİ  ÜRÜNLERİ İTHALATI  

EN ÇOK DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İTHAL EDİLEN ÜLKELER 

2014 yılında 15,3 milyar dolar değerinde deri ve deri ürünü ithal eden İtalya’nın 

en fazla deri ve deri ürünleri ithalatı yaptığı ülkeler; Çin, Fransa, Romanya, 

Hollanda ve İspanya’dır. İlk beş ülkeden yapılan deri ve deri ürünleri ithalatı, 

İtalya’nın toplam deri ürünleri ithalatının %42,7’sini oluşturmaktadır.   

İtalya, en büyük deri ve deri ürünleri tedarikçisi olan Çin’den 2014 yılında 2,5 

milyar dolar değerinde deri ve deri ürünü ithal etmiştir. İthalat, 2013 yılına göre 
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%6,5 oranında artmış ve İtalya’nın toplam deri ve deri ürünleri ithalatında Çin’in 

payı %16 olarak hesaplanmıştır.  

İtalya’nın deri ve deri ürünleri ithalatında ikinci sırada yer alan ülke, 1,5 milyar 

dolar ve toplamdan aldığı %9,8 pay ile Fransa’dır. 2014 yılında İtalya’nın 

Fransa’dan deri ve deri ürünleri ithalatı bir önceki yıla göre %2,8 artmıştır. 

İtalya’nın deri ve deri ürünleri ithalatında diğer önemli ülkeler %7,4 pay ve 1,1 

milyar dolar değerinde ithalat ile Romanya, %5 pay ve yaklaşık 774 milyon dolar 

değerinde ithalat ile Hollanda ve %4,5 pay ve 697 milyon dolar değerinde ithalat 

ile İspanya olarak sıralanmaktadır.  

Türkiye %1,2 oranında pay ve %11,2 oranında artışla 182 milyon dolar 

değerinde kaydedilen ithalat değeri ile İtalya’nın 21’inci büyük deri ve deri 

ürünleri tedarikçisidir.   

 

 

EN ÇOK İTHAL EDİLEN DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ 

2014 yılında İtalya’nın deri ve deri ürünleri ithalatı ürün grupları bazında 

incelendiğinde, en fazla ayakkabı ithal ettiği görülmektedir. İtalya’nın deri ve deri 
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ürünleri ithalatının %42,8’ini oluşturan ayakkabı ithalatı bir yıl öncesine göre 

%7,9 artarak 6,6 milyar dolara yaklaşmıştır.   

İtalya’nın deri ve deri ürünleri ithalatında ikinci önemli ürün grubu %32 pay ve 

4,9 milyar dolar değerinde ithalat ile ham ve işlenmiş deri ürünleridir. İtalya’nın 

ham ve işlenmiş deri ürünleri ithalatı 2013 yılına göre %8,1 oranında 

yükselmiştir.  

İtalya’nın deri ve deri ürünleri ithalatında %20,2 paya sahip olan saraciye 

ürünleri ithalatı, 2014 yılında %9,6 yükselmiş ve 3,1 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.   

İtalya 2014 yılında %10,4 artışla 362 milyon dolar değerinde deri ve kürk 

konfeksiyon ithal etmiştir. Deri ve kürk konfeksiyon ithalatı, İtalya’nın toplam 

deri ve deri ürünleri ithalatının %2,4’ünü oluşturmaktadır.  

 

 

İTALYA’NIN ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İTHALATI  

 

İTALYA’NIN HAM VE İŞLENMİŞ  DERİ VE KÜRK İTHALAT I 

İtalya, 2014 yılında %5,7 artışla 5,2 milyar dolar değerinde ham ve işlenmiş deri 

ve kürk ithal etmiştir.  

2014 yılında İtalya’nın ham ve işlenmiş deri ve kürk ithalatında en önemli 

tedarikçi ülke %10,6 pay ile Fransa’dır. Bu ülkeden 2013 yılına göre %1,1 artışla 

553 milyon dolar değerinde ham ve işlenmiş deri ve kürk ithal edilmiştir.  
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Bu ürün grubunda İtalya’nın diğer önemli tedarikçileri %8,3 pay ile Brezilya, 

%6,2 pay ile ABD, %5,6 pay ile İspanya ve %4,4 pay ile İngiltere’dir.  

Türkiye, %1,2 pay ve 64 milyon dolar ithalat değeri ile ham ve işlenmiş deri ve 

kürk ürün grubunda İtalya’nın 24’üncü büyük tedarikçisi konumundadır. 

İtalya’nın 2014 yılında Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre %50,5 

oranında yükselmiştir. 

 

 

İTALYA’NIN HAM VE İŞLENMİŞ DERİ İTHALATI  

İtalya, 2014 yılında %8,1 artışla 4,9 milyar dolar değerinde ham ve işlenmiş deri 

ithal etmiştir.  

2014 yılında İtalya’nın ham ve işlenmiş deri ithalatında en önemli tedarikçi ülke 

%11,1 pay ile Fransa’dır. Bu ülkeden 2013 yılına göre %2 artışla 544 milyon 

dolar değerinde ham ve işlenmiş deri ithal edilmiştir.  

Bu ürün grubunda İtalya’nın diğer önemli tedarikçileri %8,8 pay ile Brezilya, 

%6,5 pay ile ABD, %5,1 pay ile İspanya ve %4,4 pay ile Almanya’dır.  

Türkiye, %1 pay ve 50 milyon dolar ithalat değeri ile ham ve işlenmiş deri ürün 

grubunda İtalya’nın 26’ıncı büyük tedarikçisi konumundadır. İtalya’nın 2014 

yılında Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre %54,9 oranında artmıştır. 
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İTALYA’NIN HAM VE İŞLENMİŞ KÜRK İTHALATI  

İtalya, 2014 yılında %21,8 gerileme ile 314 milyon dolar değerinde ham ve 

işlenmiş kürk ithal etmiştir.  

2014 yılında İtalya’nın ham ve işlenmiş kürk ithalatında en önemli tedarikçi ülke 

%16,3 pay ile Finlandiya’dır. Bu ülkeden 2013 yılına göre %6,8 gerileme ile 

yaklaşık 51 milyon dolar değerinde ham ve işlenmiş kürk ithal edilmiştir.  

Bu ürün grubunda İtalya’nın diğer önemli tedarikçileri %12,6 pay ile İspanya, 

%12,4 pay ile Rusya Federasyonu, %9,6 pay ile Danimarka ve %8 pay ile Çin’dir.  

Türkiye, %4,5 pay ve 14 milyon dolar ithalat değeri ile ham ve işlenmiş kürk ürün 

grubunda İtalya’nın 9’uncu büyük tedarikçisi konumundadır. İtalya’nın 2014 

yılında Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre %36,6 oranında artmıştır. 
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İTALYA’NIN DERİ VE KÜRK KONFEKSİYON İTHALATI  

İtalya, 2014 yılında %10,4 artışla 362 milyon dolar değerinde deri ve kürk 

konfeksiyon ithal etmiştir.  

2014 yılında İtalya’nın deri ve kürk konfeksiyon ithalatında en önemli tedarikçi 

ülke %18,4 pay ile Çin’dir. Bu ülkeden 2013 yılına göre %2,8 artışla yaklaşık 67 

milyon dolar değerinde deri ve kürk konfeksiyon ithal edilmiştir.  

Bu ürün grubunda İtalya’nın diğer önemli tedarikçileri %17,9 pay ile Hindistan, 

%9,5 pay ile Fransa, %9,2 pay ile Türkiye ve %4,5 pay ile Ukrayna’dır.  

Türkiye, %9,2 pay ve 33 milyon dolar ithalat değeri ile deri ve kürk konfeksiyon 

ürün grubunda İtalya’nın dördüncü büyük tedarikçisi konumundadır. İtalya’nın 

2014 yılında Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre %7,1 oranında 

artmıştır. 
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İTALYA’NIN DERİ KONFEKSİYON İTHALATI  

İtalya, 2014 yılında %9,7 artışla 242 milyon dolar değerinde deri konfeksiyon 

ithal etmiştir.  

2014 yılında İtalya’nın deri konfeksiyon ithalatında en önemli tedarikçi ülke 

%26,7 pay ile Hindistan’dır. Bu ülkeden 2013 yılına göre %1 artışla 65 milyon 

dolar değerinde deri konfeksiyon ithal edilmiştir.  

Bu ürün grubunda İtalya’nın diğer önemli tedarikçileri %9,9 pay ile Fransa, %7,8 

pay ile Türkiye, %6,8 pay ile Çin ve %6,6 pay ile Ukrayna’dır.  

Türkiye, %7,8 pay ve 19 milyon dolar ithalat değeri ile deri konfeksiyon ürün 

grubunda İtalya’nın üçüncü büyük tedarikçisi konumundadır. İtalya’nın 2014 

yılında Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre %7,8 oranında azalmıştır. 
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İTALYA’NIN KÜRK KONFEKSİYON İTHALATI  

İtalya, 2014 yılında %11,9 artışla yaklaşık 121 milyon dolar değerinde kürk 

konfeksiyon ithal etmiştir.  

2014 yılında İtalya’nın kürk konfeksiyon ithalatında en önemli tedarikçi ülke 

%41,6 pay ile Çin’dir. Bu ülkeden 2013 yılına göre %0,1 gerileme ile 50 milyon 

dolar değerinde kürk konfeksiyon ithal edilmiştir.  

Bu ürün grubunda İtalya’nın diğer önemli tedarikçileri %12 pay ile Türkiye, %8,7 

pay ile Fransa, %5,6 pay ile Filipinler ve %5,1 pay ile Yunanistan’dır.  

Türkiye, %12 pay ve 14 milyon dolar ithalat değeri ile kürk konfeksiyon ürün 

grubunda İtalya’nın ikinci büyük tedarikçisi konumundadır. İtalya’nın 2014 

yılında Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre %35,7 oranında artmıştır. 
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İTALYA’NIN SARACİYE İTHALATI 

İtalya, 2014 yılında %9,6 artışla 3,1 milyar dolar değerinde saraciye ürünü ithal 

etmiştir.  

2014 yılında İtalya’nın saraciye ithalatında en önemli tedarikçi ülke %38,7 pay ile 

Çin’dir. Bu ülkeden 2013 yılına göre %7,7 artışla yaklaşık 1,2 milyar dolar 

değerinde saraciye ürünü ithal edilmiştir.  

Bu ürün grubunda İtalya’nın diğer önemli tedarikçileri %18,4 pay ile Fransa, 

%5,3 pay ile İsviçre, %4,5 pay ile Romanya ve %3,7 pay ile Almanya’dır.  

Türkiye, %2,2 pay ve 69 milyon dolar ithalat değeri ile saraciye ürün grubunda 

İtalya’nın onuncu büyük tedarikçisi konumundadır. İtalya’nın 2014 yılında 

Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre %3,2 oranında azalmıştır. 
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İTALYA’NIN AYAKKABI İTHALATI 

İtalya, 2014 yılında %7,9 artışla 6,6 milyon dolar değerinde ayakkabı ithal 

etmiştir.  

2014 yılında İtalya’nın ayakkabı ithalatında en önemli tedarikçi ülke %17,2 pay 

ile Çin’dir. Bu ülkeden 2013 yılına göre %6,2 artışla 1,1 milyar dolar değerinde 

ayakkabı ithal edilmiştir.  

Bu ürün grubunda İtalya’nın diğer önemli tedarikçileri %13,6 pay ile Romanya, 

%6,9 pay ile Hollanda, %6,5 pay ile Belçika ve %5,7 pay ile Vietnam’dır.  

Türkiye, %0,2 pay ve 15 milyon dolar ithalat değeri ile ayakkabı ürün grubunda 

İtalya’nın 35’inci tedarikçisi konumundadır. İtalya’nın 2014 yılında Türkiye’den 

yaptığı ayakkabı ithalatı bir önceki yıla göre %16,6 oranında azalmıştır. 
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TÜRKİYE – İTALYA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ 

 

TÜRKİYE – İTALYA GENEL DIŞ TİCARETİ 

İtalya, Türkiye’nin yoğun dış ticaret ilişkisi içerisinde olduğu ülkelerden biridir. 

İki ülke arasındaki ticaret İtalya lehine gelişim göstermektedir. İtalya, 2015 yılı 

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı dördüncü ülkedir. Aynı 

yıl Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise İtalya beşinci sırada yer 

almıştır. 

İtalya ile Türkiye arasında 2015 Ocak-Kasım dönemindeki toplam dış ticaret 

hacmi (ihracat + ithalat) 16 milyar dolar olmuştur. Bu rakamın 6,2 milyar dolarlık 

kısmını Türkiye’den İtalya’ya ihracat oluştururken, 9,8 milyar dolarlık kısmını 

İtalya’dan yapılan ithalat oluşturmaktadır. 

2015 Ocak-Kasım döneminde 132 milyar dolar değerinde gerçekleşen Türkiye 

genel ihracatında, İtalya’nın 6,2 milyar dolar ile %4,7’lik payı bulunmaktadır. 

Aynı dönemde, Türkiye’nin genel ihracatı 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 2014 

Ocak-Kasım dönemine göre %8,6 oranında azalırken, İtalya’ya ihracat %4,7 

oranında düşmüştür.    
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Diğer yandan, 2015 yılı Ocak-Kasım aylarında İtalya’dan 9,8 milyar dolarlık 

ithalat yapılmış olup, 189 milyar dolarlık Türkiye genel ithalatında İtalya’nın payı 

%5,2 olarak hesaplanmaktadır. Türkiye’nin 2015 Ocak-Kasım genel ithalatı 

%14,1 oranında azalırken İtalya’dan yapılan ithalatta %12,3 oranında gerileme 

kaydedilmiştir.  

Türkiye’nin İtalya ile dış ticareti içerisinde, deri ve deri ürünleri ticaretinin 

önemli bir yeri bulunmaktadır. 2015 Ocak-Kasım döneminde Türkiye’den 

İtalya’ya %28,7 gerileme ile 102 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatı 

yapılmıştır. Türkiye’nin toplam deri ve deri ürünleri ihracatında İtalya’nın payı 

7,5’tir.   

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde İtalya’dan %17,1 gerileme ile 215 milyon dolar 

değerinde deri ve deri ürünleri ithalatı yapılmıştır. Türkiye’nin toplam deri ve 

deri ürünleri ithalatında İtalya’nın payı 14,5’tir.    

 

 

İTALYA’YA EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER  

2015 yılının Ocak-Kasım dönemi itibariyle Türkiye’den İtalya’ya en fazla ihraç 

edilen ürün, İtalya’ya yapılan toplam ihracatın %23,8’ini oluşturan ve 87’inci 
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Fasılda yer alan motorlu kara taşıtlarıdır. Bu ürün grubunda ihracat, 2014 yılı 

aynı dönemine göre %2,7 artışla 1,5 milyar dolara çıkmıştır.  

Yaklaşık 552 milyon dolar ihracat değeri ve %8,8 pay ile 08’inci Fasılda yer alan 

meyve ve turunçgiller en fazla ihraç edilen ikinci ürün grubudur. 84’üncü Fasılda 

makine, nükleer reaktör ve kazanlar ise yaklaşık 494 milyon dolar ihracat değeri 

ve %7,9 pay ile üçüncü en fazla ihraç edilen ürün grubudur. 

İtalya’ya yapılan toplam ihracatın %1,6 pay ile 102 milyon dolarını deri ve deri 

ürünleri ihracatı oluşturmaktadır.  

 

 

İTALYA’DAN EN FAZLA İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER  

2015 Ocak-Kasım dönemi itibarıyla Türkiye’nin İtalya’dan en fazla ithal ettiği 

ürün, İtalya’dan yapılan toplam ithalatın %26,3’ünü oluşturan 84’üncü Fasılda 

yer alan makine, nükleer reaktör ve kazanlardır. Bu ürün grubunda ithalat, 2014 

yılı aynı dönemine göre %11,6 gerileme ile 2,6 milyar dolara inmiştir.  

Yaklaşık 1 milyar dolar ithalat değeri ve %10,6 pay ile mineral yakıtlar ve yağlar 

en fazla ithal edilen ikinci ürün grubudur. 87’inci Fasılda yer alan motorlu kara 

taşıtları ise 938 milyon dolar ithalat değeri ve %9,6 pay ile üçüncü en fazla ithal 

edilen ürün grubudur. 

İtalya’dan yapılan toplam ithalatın %2,2 pay ile 215 milyon dolarlık değerini deri 

ve deri ürünleri ithalatı oluşturmaktadır.  
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DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNDE TÜRKİYE VE İTALYA DIŞ TİCARETİ  

YILLAR BAZINDA İTALYA  İLE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ  

İtalya ile Türkiye arasındaki deri ve deri ürünleri ticareti, 2010-2014 yılları 

arasındaki genel bir artış eğilimi kaydetmiş ve 2014 yılı sonunda toplam 433 

milyon dolar olmuştur. Bu rakamın 153 milyon doları ihracat, 280 milyon doları 

ise ithalattır.  

2010 yılında 103 milyon dolar değerinde olan İtalya’ya deri ve deri ürünleri 

ihracatı, 2011 yılında %35,4 artmış, 2012 yılında ise %9,1 gerilemiştir. 2013 ve 

2014 yıllarında ise sırasıyla %3,6 ve %16,2 oranlarında artışlar kaydetmiştir.  

İtalya’dan deri ve deri ürünleri ithalatı ise, 2010-2013 yılları arasında %1,4 ve 

%29,8 arasında değişen oranlarda yükseliş kaydetmiş ve 2014 yılında ise ithalat 

değeri %8,5 gerileme ile 280 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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2015 yılı Ocak-Kasım döneminde, İtalya’dan 215 milyon dolarlık ithalat ve 

İtalya’ya 102 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı 

döneme göre, ithalattaki %17,1’lik gerilemeye karşılık ihracatta %28,7’lik bir 

azalma ortaya çıkmıştır. 

 

 

TÜRKİYE’NİN DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATINDA İTALYA’NIN YERİ  

İtalya, 2015 yılında Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ihracatı yaptığı 181 ülke 

arasında üçüncü sırada yer almaktadır.  

2014 yılına göre İtalya’ya deri ve deri ürünleri ihracatı %29,3 oranında azalarak 

108 milyon dolara inmiştir. Türkiye’nin toplam deri ve deri ürünleri ihracatında 

İtalya’ya yapılan ihracatın payı %7,4 düzeyindedir. 
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TÜRKİYE’NİN DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İTHALATINDA İTALYA’NIN YERİ  

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ithalatı yaptığı 

138 ülke arasında İtalya ikinci sırada yer almaktadır.  

İtalya’dan deri ve deri ürünleri ithalatı 2014 yılının aynı dönemine göre %17,1 

oranında azalarak 215 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İtalya’dan yapılan 

deri ve deri ürünleri ithalatının Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ithalatındaki 

payı %14,5’tir. 
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İTALYA’YA ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA DERİ VE DERİ  ÜRÜNLERİ İHRACATI  

2015 yılında Türkiye’den İtalya’ya en fazla ihraç edilen deri ürünü, bu ülkeye 

yapılan toplam deri ve deri ürünleri ihracatının %32,4’ünü oluşturan saraciye 

ürünleridir. Bu ürün grubunda %44 oranında gerilemeyle 35 milyon dolar 

değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.  

İtalya’ya en çok ihraç edilen ikinci deri ürün grubu ham ve işlenmiş deri ve kürk 

ürünleridir. 2015 yılında söz konusu ürün grubu ihracatı bir önceki yıla göre 

%17,5 oranında azalışla 34 milyon dolar seviyesine gerilemiştir.   

 

İtalya’ya 21 milyon dolar değerindeki deri ve kürk hazır giyim ihracatının 11 

milyon dolar değerini deri hazır giyim ürünleri, 10 milyon dolar değerini ise kürk 

hazır giyim ürünleri oluşturmaktadır. 2015 yılında deri konfeksiyon ürünlerinde 

ihracat %8,4 oranında düşerken, kürk konfeksiyon ürünlerinde ise ihracat %50,1 

oranında gerileme kaydetmiştir.  

İtalya’ya ayakkabı ihracatı ise %5,3 artışla 18 milyon dolar değerine ulaşmıştır. 

Ayakkabı ihracatı, İtalya’ya toplam deri ve deri ürünleri ihracatının %16,3’ünü 

oluşturmaktadır.   

 

HAM VE İŞLENMİŞ DERİ  VE KÜRK İHRACATI  

Türkiye, 2015 yılında 241 milyon dolar değerinde ham ve işlenmiş deri ve kürk 

ihracatı gerçekleştirmiştir.  
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Türkiye’nin ham ve işlenmiş deri ve kürk ihracatında İtalya, %14,2 oranında pay 

ile ikinci büyük ihracat pazarı durumundadır.  

 

 

HAM VE İŞLENMİŞ DERİ  İHRACATI 

Türkiye, 2015 yılında 177 milyon dolar değerinde ham ve işlenmiş deri ihracatı 

gerçekleştirmiştir.  

Türkiye’nin ham ve işlenmiş deri ihracatında İtalya, %14 oranında pay ile en 

büyük ihracat pazarı durumundadır.  



Tekstil, Deri ve Halı Şubesi Sayfa 38 

 

 

HAM VE İŞLENMİŞ KÜRK  İHRACATI 

Türkiye, 2015 yılında 64 milyon dolar değerinde ham ve işlenmiş kürk ihracatı 

gerçekleştirmiştir.  

Türkiye’nin ham ve işlenmiş kürk ihracatında İtalya, %14,9 oranında pay ile 

üçüncü büyük ihracat pazarı durumundadır.  
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DERİ VE KÜRK KONFEKSİYON İHRACATI  

Türkiye, 2015 yılında 347 milyon dolar değerinde deri ve kürk konfeksiyon 

ihracatı gerçekleştirmiştir.  

Türkiye’nin deri ve kürk konfeksiyon ihracatında İtalya, %6,1 oranında pay ile 

dördüncü büyük ihracat pazarı durumundadır.  

 

DERİ KONFEKSİYON İHRACATI 

Türkiye, 2015 yılında 209 milyon dolar değerinde deri konfeksiyon ihracatı 

gerçekleştirmiştir.  

Türkiye’nin deri konfeksiyon ihracatında İtalya, %5,5 oranında pay ile beşinci 

büyük ihracat pazarı durumundadır.  
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KÜRK KONFEKSİYON İHRACATI 

Türkiye, 2015 yılında 136 milyon dolar değerinde kürk konfeksiyon ihracatı 

gerçekleştirmiştir.  

Türkiye’nin kürk konfeksiyon ihracatında İtalya, %7,2 oranında pay ile ikinci 

büyük ihracat pazarı durumundadır.  
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SARACİYE ÜRÜNLERİ İHRACATI 

Türkiye, 2015 yılında 199 milyon dolar değerinde saraciye ürünleri ihracatı 

gerçekleştirmiştir.  

Türkiye’nin saraciye ürünleri ihracatında İtalya, %17,7 oranında pay ile en büyük 

ihracat pazarı durumundadır.  

 

 

AYAKKABI İHRACATI  

Türkiye, 2015 yılında 672 milyon dolar değerinde ayakkabı ihracatı 

gerçekleştirmiştir.  

Türkiye’nin ayakkabı ihracatında İtalya, %2,6 oranında pay ile sekizinci büyük 

ihracat pazarı durumundadır.  
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İTALYA’DAN ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA DERİ VE DERİ  ÜRÜNLERİ İTHALATI  

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin İtalya’dan deri ve deri ürünleri 

ithalatının %46,3 pay ile önemli bir bölümünü ayakkabı oluşturmaktadır. 

İtalya’dan ayakkabı ithalatı %4,6 oranında azalarak 100 milyon dolara gelmiştir.    
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FAYDALI ADRESLER 

 

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER 

 

T.C. Roma Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği  

Viale Pasteur 77/8 EUR Roma 

Tel: +39 06 5925117 - 06 5922334 

Fax: +39 06 5917984 

E-mail:  roma@ekonomi.gov.tr  

İtalya Büyükelçiliği (Konsolosluk Hizmetleri) 

Atatürk Bulvarı No:118 06680, Ankara  

Tel: +90 312 426 54 60 

Fax: +90 312 426 58 00 

e-mail: consolare.ambankara@esteri.it  

Web: www.ambankara.esteri.it                                          

 İstanbul İtalya Başkonsolosluğu 

Tom Tom Kaptan Sokak No:15 

Boğazkesen, Beyoğlu, İstanbul 

Tel: +90 212 243 10 24 - 243 10 25 - 244 32 59 

Fax: +90 212 252 58 79 

e-mail: consolatogenerale.istanbul@esteri.it  

Web: www.consistanbul.esteri.it  

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Ticari İlişkileri Geliştirme Bölümü 

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı  

mailto:roma@ekonomi.gov.tr
mailto:consolare.ambankara@esteri.it
http://www.ambankara.esteri.it/
mailto:consolatogenerale.istanbul@esteri.it
http://www.consistanbul.esteri.it/
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Harbiye, İstanbul 

Tel: +90 212 373 03 00 

Fax: +90 212 241 82 23 

e-mail: istanbul@istanbul.ice.it  

Web: http://www.iceistanbul.com  

İzmir İtalya Konsolosluğu  

Cumhuriyet Meydanı No:12/3 Pasaport - İzmir 

Tel: +90 232 463 66 76 - 463 66 96 - 463 81 32 

Fax: +90 232 421 25 12 

e-mail: consolato.izmir@esteri.it  

Web: www.consizmir.esteri.it  

DEVLET KURULUŞLARI  

Ministero del Commercio Internazionale 

(Dış Ticaret Bakanlığı) 

Viale Boston, 25 - 00144  Roma  

Tel:06/59931 

Web: www.mincomes.it  

IPI Istituto Promozione Industriale 

(Sanayii Geliştirme Enstitüsü)    

V. Maresciallo pilsudski 124, 00197  Roma 

Tel: 06/809721  

Faks: 06/8072898  

Web: www.ipi.it  

ICE Istituto Commercio Estero 

mailto:istanbul@istanbul.ice.it
http://www.iceistanbul.com/
mailto:consolato.izmir@esteri.it
http://www.consizmir.esteri.it/
http://www.mincomes.it/
http://www.ipi.it/
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(Dış Ticaret  Enstitüsü)    

V. Liszt 21, 00144 Roma  

Tel: 06/59921  

Faks: 06/54220108-54220109  

Web: www.ice.it  

AICE Associazione Italiana Commercio Estero 

(Dış Ticaret Birliği)    

Corso venezia, 47/49 - 20121 Milano  

Tel: 02/7750320 - 7750321  

Faks: 02/7750329  

E-mail : aice@confcommercio.it    

Web: www.aicebiz.com  

TİCARET ODALARI VE MESLEK KURULUŞLARI  

CONFINDUSTRIA Confederazione Italiana Degli Industriali  

(İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu) 

V. Le Dell'astronomia 30, 00144 Roma  

Tel: 06/59031  

Faks: 06/5919615  

Web: www.confindustria.it  

FEDEREXPORT Federazione Italiana Dei Consorzi all'Esportazione 

(İtalyan İhracat Konsorsiyumları Federasyonu)                              

V. Le Dell'astronomia 30, 00144 Roma  

Tel: 06/5903634  

Faks: 06/5903841  

http://www.ice.it/
mailto:aice@confcommercio.it
http://www.aicebiz.com/
http://www.confindustria.it/
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Web: www.federexport.confindustria.it  

 A.N.C.I.  Associazione Nazionale Calzaturifci Italiani  

(İtalyan Ayakkabı Sanayicileri Derneği) 

Via Monte Rosa, 21 - 20149 Milano 

Tel: +39 02 438291 

Faks: + 39 02 48005833 

Web: www.anci-calzature.com  

CONFCOMMERCIO Confederazione Italiana del Commercio, Turismo,  Servizi 

E Pmi   

(İtalyan Ticaret, Turizm, Hizmetler Ve Küçük-Orta Ölçekli Şirketler  

Konfederasyonu) 

P.Zza G.G. Belli 2, 00153 Roma  

Tel: 06/58661  

Faks: 06/5809425  

Web: www.confcommercio.it  

  

CONFARTIGIANATO Confederazione Generale Italiana Dell'artigianato  

(İtalyan Zanaatkarlar Konfederasyonu) 

V. S. Gýovanni In Laterano 152, 00100 Roma  

Tel: 06/703741  

Faks: 06/70452188  

Web: www.confartigianato.it  

 CONFAPI Confederazione Italiana della Piccola E Media Industria 

(İtalyan Küçük Ve Orta Sanayii Konfederasyonu) 

V. Della Colonna Antonina 52, 00186 Roma  

http://www.federexport.confindustria.it/
http://www.anci-calzature.com/
http://www.confcommercio.it/
http://www.confartigianato.it/
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Tel:  06/690151  

Faks: 06/696791488  

Web: www.confapi.it  

UNIONCAMERE Unione Nazionale delle Camere Di Commercio, Industrýa e 

Artigianato 

(Ticaret, Sanayi ve Zannatkarlar Odaları Birliği)                                 

P.Zza Sallustio 21, 00100 Roma  

Tel: 06/47041 Faks: 06/4704436  

Web: www.unioncamere.it  

 

KAYNAKÇA 

Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi 

International Trade Center Ticaret Veri Bankası 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu, Ülke Masaları, İTALYA 

İtalyan Merkez Bankası Web Sitesi, http://www.bancaditalia.it/ 

İtalyan Ticaret Odası Web Sitesi, http://www.cciist.com 

http://www.confapi.it/
http://www.unioncamere.it/

