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DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 

2018 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI  

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin genel ihracatı % 7,0 oranında 
artarak 123,1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Türkiye deri 
ve deri ürünleri ihracatında ise %12,1 oranında artış yaşanmış, 1,3 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Deri ve deri ürünleri sektörümüzün toplam ihracattan 
aldığı pay % 1,0 olarak kaydedilmiştir. 

 

2018 yılı Eylül ayında ise sektörümüzün ihracatı % 25,5 artış ile 139 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönem itibariyle Türkiye’nin genel ihracatı ise 
% 22,6 artışla 14,5 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Deri ve deri ürünleri 
ihracatımızın toplam ihracat içindeki payı Eylül ayında % 1,0 olarak 
hesaplanmaktadır.  

 

Aylar itibariyle, deri ve deri ürünleri ihracatımızda bir önceki yılın aynı ayına 
göre değişim aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Ekim 2018 
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Belli Başlı Pazarlarımızda Deri ve Deri Ürünleri İhracatımızdaki 
Gelişmeler 

Deri ve deri ürünleri ihracatımızda 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde en 
önemli ihracat pazarımız, %46,0 artış oranı ile Rusya olmuştur. Bu dönemde 
Rusya’ya yapılan ihracatımız 194,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya’nın 
Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatından aldığı pay % 15,1 olarak 
hesaplanmaktadır. 

2018 yılının Ocak-Eylül döneminde % 7,5 payı ile ikinci en önemli ihracat 
pazarımız Almanya olmuştur. Almanya’ya ülkemizden, geçen yılın aynı döneminde 
kıyasla % 4,0 artış oranı ile 96,2 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatı 
gerçekleştirilmiştir.  

 

İtalya’ya Ocak-Eylül döneminde 90,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş ve 
bu değer ile İtalya 3. Sırada yer almıştır. Bu ülkeye yönelik ihracatımız 2017 yılı 
aynı dönemine kıyasla % 36,4 oranında artmış ve İtalya’nın deri ve deri ürünleri 
ihracatımızdan aldığı pay % 7,1 olarak hesaplanmıştır. 
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Deri ve deri ürünleri ihracatımızda Eylül ayında ilk on ülke sıralamasında 
sadece Irak’a %10,0 ve Bulgaristan’a ise %47,5 oranlarında ihracat artışı 
kaydedilmiştir.  

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en çok deri ve deri ürünleri 
ihracatı yapılan ilk 10 ülke arasında, en çok ihracat artışı kaydedilen ülke % 46,0’lık 
ihracat artışı ile Rusya olmuştur. 

İhracatımızda önemli artış kaydedilen diğer ülkeler ise:  

• % 5,8’lik artış ve 50 milyon dolarlık ihracat ile Fransa,  
• % 15,6’lık artış ve yaklaşık 39 milyon dolarlık ihracat İspanya, 
• % 20,2’lik artış ve yaklaşık 35 milyon dolarlık ihracat Romanya, 

Ülke Grupları Bazında Deri ve Deri Ürünleri İhracatımızdaki 
Gelişmeler 

Ülke grupları açısından değerlendirildiğinde, % 40,0’lık payıyla en önemli 
ihracat pazarımız konumunda olan Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat, 2018 yılı 
Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 6,8 artış göstererek 
513,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Bu dönemde Eski Doğu Bloku Ülkelerine yapılan ihracatımızda %32,3 
oranında artış kaydedilmiş, sektörümüzün toplam ihracatından %20,8 oranında 
pay alarak 267,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde Ortadoğu ülkelerine yönelik deri ve deri mamulleri 
ihracatımızda %3,2 düşüş ile 182 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bu ülkelere 
yapılan deri ve deri ürünleri ihracatımız, toplam deri ve deri ürünleri ihracatımızın 
% 14,2’sini oluşturmaktadır.  

Deri ve deri ürünleri ihracatımızda diğer önemli pazarlarımızdan olan Asya 
ve Okyanusya Ülkeleri grubuna yapılan ihracat, bu dönmede bir önceki yılın aynı 
dönemine oranla % 8,1 artış yaşayarak 114 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bu ülke grubunun Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı ise % 8,9 
olarak kaydedilmiştir.  

2018 yılının Ocak-Eylül döneminde Afrika ülkelerine yönelik ihracatımız ise 
%40,3 oranında artarak 90 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, bu ülkelerin toplam 
ihracatımız içerisindeki payı ise %7,0 olmuştur. 
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Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatımızdaki 
Gelişmeler   

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde deri ve deri mamulleri ürün grupları 
içerisinde en çok ihracat, ayakkabı ve aksamları ürünlerimizde yapılmış olup, bu 
ürün grubunda 703,0 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Ayakkabı ve 
aksamları ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17,1 oranında artış 
kaydedilmiştir. Bu ürün grubumuzun toplam deri ve deri ürünleri ihracatımız 
içerisindeki payı 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde % 54,7 olarak gerçekleşmiştir. 

İhracatımızda bir diğer önemli grup deri ve kürk giyim ürün grubumuz olup, 
2018 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemizden 212,3 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Bu ürünlerin ihracatında bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,0 
oranında artış yaşanmıştır. Söz konusu ürünlerin toplamının Türkiye toplam deri 
ve deri mamulleri ihracatımız içerisindeki payı % 16,5 olarak hesaplanmaktadır. 

Yarı işlenmiş/bitmiş deri ve kürk ürün grubumuzda 2018 yılının Ocak-Eylül 
döneminde gerçekleştirilen toplam ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla 
% 5,2 oranında artarak 209,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yarı 
işlnmiş/bitmiş deri ve kürk ürün gruplarının Türkiye toplam deri ve deri ürünleri 
ihracatımız içerisindeki payı % 16,3 düzeyindedir.  
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Saraciye ürün grubu ihracatımızda ise 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde % 
14,9 oranında artış yaşanmış ve 158,1 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Saraciye 
ürün grubumuzun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatımız içerisindeki 
payı ise % 12,3’tür. 

 

Grafiklerde de görüldüğü gibi, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde, Deri ve Deri 
Ürünleri ihracatımızda en yüksek pay, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan 
yükselen ayakkabı ve aksamları ihracatında gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde saraciye ürün grubunda artış yaşanırken, 
yarı işlenmiş/bitmiş deri ile deri ve kürk giyim ürün grubunda ise düşüş 
yaşanmıştır. 
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Belli Başlı Pazarlarda Ürün Grupları Bazında Gelişmeler   

1- Ayakkabı Ürün Grubu 
 

a) Toplam Ayakkabı İhracatımız 

 

Ayakkabı ürün grubu ihracatımızda, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 17,1 oranında artış kaydedilmiş, ihracatımız 600 
milyon dolardan 703 milyon dolara yükselmiştir. 

 

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye tarafından en çok ayakkabı ve 
aksamları ihracatı yapılan ilk 10 ülke sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 100,4 oranında artış ile Rusya lider konumunda olup, bu ülkeye yapılan 
ihracatımız 111,6 milyon dolar olmuştur. Eylül ayında Rusya’ya ayakkabı 
ihracatımız ise %87,1 artışla 7,9 milyon USD değerinde gerçekleşmiştir. 

Anılan dönemde ihracatımızda % 11,9 oranında düşüş yaşanan Irak ikinci 
en büyük ihracat pazarımız olmuş ve ihracat değerimiz 65,7 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Eylül ayında ise Irak’a ayakkabı ihracatımız %14,4 oranında düşüş 
göstermiştir. Rusya’nın toplam ihracat içindeki payı % 15,9, Irak’ın payı ise % 9,3 
olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle, Almanya, Romanya, İtalya, İspanya 
ve İsrail’e yönelik ihracatımızda % 7,9 ile % 55,0 arasında değişen oranlarda artış 
kaydedildiği görülmektedir. 

Aynı dönemde ayakkabı ihracatımızda S. Arabistan’a %15,5, Bulgaristan’a 
%48,1 ve İngiltere’ye 0,5 oranında düşüş kaydedilmiştir.  
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b) Alt Ürün Grubu Bazında Ayakkabı İhracatımız 

 

 

 

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen ayakkabı alt 
grubu 6403 GTIP altında yer alan deri ayakkabılardır. Bu ürün grubunda 322 
milyon USD değerinde ihracat gerçekleştirilmiş ve bu değer ile %45,8 oranında 
pay almıştır. 
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c) Miktar Bazında Ayakkabı İhracatımız 
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2- Yarı İşlenmiş / Bitmiş Deri ve İşlenmiş Kürk Grubu 

a) Yarı işlenmiş/bitmiş deri ürün grubu 

Yarı işlenmiş/bitmiş deri ürün grubumuzda 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 
en çok ihracat Hindistan ve İtalya’ya yapılmıştır.   
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Ocak-Eylül döneminde en büyük ihracat pazarımız % 17,5 oranında artarak 
21,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Hindistan olmuştur. Hindistan’ın bu 
ürün grubu toplam ihracatı içerisindeki payı % 13,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu dönemde ikinci büyük ihracat pazarımız konumunda olan İtalya’ya 
ihracatımızda, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla % 8,3 artış yaşanmış ve 17,8 
milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. İtalya’nın bu ürün 
grubumuzun toplam ihracatı içerisindeki payı % 10,9 olarak hesaplanmaktadır.  

Bu ürün grubu ihracatımızda ayrıca, Almanya, İspanya, Dominik 
Cumhuriyeti, Hong Kong ve Portekiz artış yaşanan ülkeler olarak dikkat 
çekmektedir. 

İlk on ülke arasında %11,1 ile Güney Kore, %29,3 ile Çin ve %34,1 gerileme 
ile Bulgaristan daralma yaşanan ülkeler olmuştur.   

 

 

b) İşlenmiş kürk ürün grubu 

İşlenmiş kürk ürün grubu toplamında, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre % 7,2 oranında artış yaşanmış, ihracatımız 46,7 
milyon dolara yükselmiştir. 

 

Bu ürün grubunda ülkemizin en büyük ihracat pazarı Güney Kore olmuştur. 
Güney Kore’ye 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde işlenmiş kürk grubunda 5,5 
milyon USD dolar ihracat gerçekleşmişken 2018 yılının aynı döneminde 12,9 
milyon USD dolar gerçekleşmiş ve bu değer ile %27,6 pay almıştır.  

Ocak-Eylül 2018 itibariyle Türkiye tarafından en fazla işlenmiş kürk ihracatı 
yapılan ilk on ülke içerisinde Çin, Almanya, Fransa ve Hong Kong’a %40,4, %13,7, 
%10,2 ve %24,7 oranlarında ihracat düşüşü yaşanmıştır. 
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İtalya, Rusya, Hindistan, İngiltere ve ABD’ye yönelik ihracatımız ise % 12,2 
ile % 67,9 arasında değişen oranlarda artmıştır.  

 

3- Deri Giyim ve Kürk Giyim Grubu 

a) Deri giyim 

Deri giyim ürün grubu ihracatımızda 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 oranında düşüş yaşanmış, ihracatımız 109,8 
milyon dolara gerilemiştir. 

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde deri giyim ürün grubunda Türkiye’nin en 
büyük ihracat pazarı, 2017 yılı aynı dönemine kıyasla ihracatımızın % 15,6 
oranında yükselerek 35,3 milyon dolar olarak gerçekleştiği Rusya olmuştur. 
Rusya’nın deri giyim ihracatımız içerisindeki payı % 32,2 düzeyindedir. 

Fransa, %1,7 artış ile Ocak-Eylül ikinci önemli pazarımız olmuştur. 
İhracatımızdan % 12,3 oranında pay alan Fransa’ya 13,5 milyon dolar değerinde 
ihracat gerçekleştirilmiştir. 

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde, deri giyim ürün grubunda ihracat yapılan 
ilk on ülke içerisinde; ABD’ye %6,5, Hollanda’ya %38,3, Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne %7,2 ve KKTC’ye %69,9 oranında ihracat artışları kaydetmiştir.   

 

2018 Ocak-Eylül döneminde, ihracatçılarımız tarafından en fazla ihracat 
yapılan ilk on ülke içerisinde Almanya, İtalya, Avusturya ve İngiltere’ye yapılan 
ihracatımız sırası ile %30,1, %26,7, %20,1 ve %30,8 oranlarında azalmıştır. 
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b) Kürk giyim 

Kürk giyim ürün grubunda, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre %8,7 oranında artış yaşanmış, ihracatımız 94 milyon dolardan 
102 milyon dolara yükselmiştir. 

2018 yılının Ocak-Eylül döneminde kürk giyim ihracatımızda en büyük 
pazarımızın, %1,7 oranında artış yaşanan Rusya olduğu görülmektedir. Rusya’ya 
yönelik ihracatımızda 37 milyon dolarlık bir ihracat hacmi yakalanmış ve bu 
değerle %36,5 pay almıştır.  

Kürk giyim ihracatımızda ikinci sırada, %25,6 oranında artış yaşanmış olan 
Fransa yer almaktadır. Bu ülkeye Ocak-Eylül döneminde 14,5 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirilmiştir. Fransa’nın kürk giyim ihracatımız içerisindeki payı 
%14,2 olarak kaydedilmiştir. 

 

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde, kürk giyim ürün grubunda ilk 10 ülke 
içerisinde ABD’ye %23,5, İspanya’ya %2,2 ve Çin’e %30,5 oranlarında ihracat 
düşüşü yaşanmıştır. 

En fazla kürk giyim ihraç edilen ilk 10 ülke arasında İtalya, Almanya, 
İngiltere, Güney Kore ve İsveç’e ihracatımızda ise % 5,1 ile % 306,4 arasında 
değişen oranlarda ihracat artışı yaşanmıştır. 
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4- Saraciye Ürün Grubu 

a) Toplam Saraciye İhracatımız 

Saraciye ürün grubunda, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 14,9 oranında artış yaşanmış, ihracatımız 158 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. 

Saraciye ürünleri ihracatımızın en önemli pazarı olan İtalya’ya yapılan 
ihracat, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde % 137,7 oranında artarak 26,8 milyon 
dolara yükselmiştir. İtalya’nın Türkiye saraciye ihracatı içerisindeki payı ise bu 
dönemde % 17,0 olarak kaydedilmiştir. 

Saraciye ihracatımızın 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir diğer önemli 
pazarı olan İngiltere’ye ihracatımız ise %13,2 oranında düşerek 14 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.  

Bu dönemde Saraciye ihracatımızda Almanya’ya %35,8, Fransa’ya %21,6, 
İspanya’ya ise %7,0 oranlarında ihracat düşüşü yaşanmıştır.  

 

 

b) Alt Ürün Grubu Bazında Saraciye İhracatımız 
 

 



TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi Sayfa 15 
 

 

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen saraciye alt 
grubu 4202 GTIP altında yer alan çantlar, valizler vb eşya’dır. Bu ürün grubunda 
yaklaşık 127,2 milyon USD değerinde ihracat gerçekleştirilmiş ve bu değer ile 
%80,5 oranında pay almıştır. 
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5- Ham Deri ve Ham Kürk Grubu 
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