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2014 YILI NİSAN AYI  

TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 4,4 
artışla 568 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde, Türkiye genel ihracatı ise % 9,5 oranında 
artarak 53,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Deri ve deri ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı bu dönemde de 
%1,1 olarak hesaplanmaktadır.  

  

 

 
 
    Belli Ba şlı Pazarlarda Deri ve Deri Ürünleri İhracatındaki Geli şmeler 

Deri ve deri ürünleri ihracatımızın ülkeler bazında en önemli pazarı olan 
Rusya’ya yapılan ihracat, 2014 yılının Ocak-Nisan döneminde % 20,9 düşüşle 
110,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Rusya'nın Türkiye deri 
ve deri ürünleri ihracatındaki payı % 19,4’e gerilemiştir. 

Deri ve deri ürünleri ihracatının AB pazarındaki önemli ülkesi Almanya’ya 
yapılan ihracat Ocak-Nisan döneminde hızla yükselmiş ve bu dönemde % 24,7 
artarak 41,5 milyon dolara ulaşmıştır. İtalya’ya ihracat ise bu dönemde % 10,6 
artışla 45,4 milyon dolara yükselmiştir. Bu dönemde deri ürünleri ihracatında 
Almanya’nın payı % 7,3’e yükselirken, İtalya’nın payı ise % 8 olarak 
kaydedilmiştir.     
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Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer öne çıkan ülkeler arasında bu dönemde 
ihracatta % 22 artış göstererek 43,8 milyon dolara yükselen Irak ve % 21 
artarak 23,8 milyon dolara çıkan Ukrayna yeralmaktadır.    

Öte yandan, deri ve deri ürünleri ihracatında AB pazarının diğer önemli ülkeleri 
olan İngiltere’ye bu dönemde yapılan ihracat % 43,1 gibi yüksek bir oranda 
artarak 28 milyon dolara yükselirken, diğer önemli pazar Fransa’ya yapılan 
ihracat ise % 0,9 artışla 18,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

Asya pazarının kalbi Çin’e yapılan deri ve deri ürünleri ihracatı ise bu dönemde 
% 15,7 artışla 17,9 milyon dolara ulaşırken, bu ülkenin deri ürünleri 
ihracatındaki payı da % 3,2’ye yükselmiştir. 
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Ülke Grupları Bazında Deri ve Deri Ürünleri İhracatındaki Geli şmeler 

Ülke grupları açısından değerlendirildiğinde, deri ve deri ürünleri ihracatımızın 
% 35,1’lik payıyla en önemli pazarı olan AB-28 ülke grubuna yapılan ihracat, 
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde % 14,1 artışla 200 milyon dolar olmuştur.  
 
Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer önemli pazarımız olan eski Doğu Bloğu 
ülke grubuna yapılan ihracat, bu dönemde % 12,2 düşerek 150 milyon dolara 
gerilemiştir. Bu ülke grubunun Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki 
payı ise % 26,4 olarak kaydedilmiştir.  
 
Ülke grupları açısından yüksek oranlı artışlarda bu dönemde Afrika ülkeleri 
grubuna ihracat % 47,1 artış gösterirken, Ortadoğu ülke grubuna yapılan deri 
ve deri ürünleri ihracatı ise % 19 oranında artış göstermiştir.  
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Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatındaki Geli şmeler   

2014 yılının Ocak-Nisan döneminde deri ve deri ürün grupları içerisinde en çok 
ihracat ayakkabı ürünlerinde yapılmış olup, 287,3 milyon dolarlık ihracat ile bir 
önceki yıla göre % 11,7 oranında artış kaydedilmiştir. Ayakkabı ürün grubunun 
toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı bu dönemde % 50,6 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Deri ve deri ürün grupları içinde diğer önemli grup deri giyim ve kürk giyim 
ürünlerinden oluşan deri konfeksiyon olup, bu ürün grubundan gerçekleştirilen 
toplam ihracat, 2014 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre % 18,6 
oranında azalarak 105,3 milyon dolara gerilemiştir. Deri giyim ve kürk giyim 
ürün gruplarının Türkiye toplam deri ihracatındaki payı % 18,6 düzeyindedir.  

Deri konfeksiyon ürün grubunu oluşturan iki önemli kalemden deri giyim ürün 
grubundan gerçekleştirilen ihracat, 2014 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 6,2 oranında azalarak 72,9 milyon dolara 
gerilerken, bu ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri 
ihracatındaki payı % 12,8 olarak kaydedilmiştir.   

Deri konfeksiyon ürün grubunun diğer kalemi kürk giyim eşyası grubundan ise 
bu dönemde 32,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılının eş 
dönemine göre % 37,2 oranında ciddi düşüş meydana gelmiştir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve işlenmiş kürk ürün grupları toplamında 2014 yılı 
Ocak-Nisan döneminde 97,8 milyon dolarlık ihracat yapılmış olup, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre artış oranı % 22,2 seviyesindedir. Bu ürün grupları 
toplamının Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatındaki payı % 17,2 
olarak hesaplanmaktadır.  

Deri ve deri ürünleri ihracatının diğer önemli bir grubu olan saraciye ürün 
grubundan bu dönemde % 1 artışla 76,8 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 
Saraciye ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamülleri ihracatındaki 
payı ise % 13,5’dir. 

Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer ürün gruplarına göre daha az ihracat 
yapılan ham deri ve ham kürk ürün grupları toplamında ise bu dönemde 115 
bin dolarlık ihracat yapılmıştır.  
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Belli Ba şlı Pazarlarda Ürün Grupları Bazında Geli şmeler   

1- Ham Deri ve Ham Kürk Grubu 

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde Gana’ya 39 bin dolar, Sırbistan’a ise 13 bin 
dolar değerinde ham deri ihracatı gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Aynı dönemde, ham kürk ürün grubunda, Tayland’a 31 bin dolar, Hong Kong’a 
ise 21 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır. 

  

 
 
2014 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’den Gana’ya 39 bin dolar, 
Tayland’a 31 bin dolar, Hong Kong’a ise 21 bin dolar değerinde ham deri ve 
ham kürk ihracat yapılmıştır. 
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2- Yarı İşlenmi ş / Bitmi ş Deri ve İşlenmi ş Kürk Grubu 
 

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ürün grubunda bu dönemde en çok ihracat Çin ve 
Hong Kong’a yapılmış olup, en büyük pazar olan Çin’e yapılan ihracat % 42,5 
artışla 11,8 milyon dolara yükselmiştir. Çin'in yarı işlenmiş / bitmiş deri 
ihracatındaki payı % 17,2 seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ihracatının ikinci pazarı Hong Kong’a yapılan ihracat 
bu dönemde % 26,1 azalarak 8,1 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu ülkeyi      
% 27 artış ve 7,8 milyon dolar ihracat ile Ukrayna takip etmektedir. Bu ürün 
grubunda % 66,7 artış ve 6,6 milyon dolar ihracatla İtalya ile % 8,1 artış ve 6,1 
milyon dolar ihracatla Rusya da dikkat çekmektedir.  

 

 

 

İşlenmiş kürk ürün grubunda en çok ihracat Rusya’ya yapılmakta olup, bu 
pazara ihracat 2014 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre % 23,9 
düşüşle 7,1 milyon dolara gerilemiştir.  

İşlenmiş kürk ihracatının diğer önemli ülkelerinden İtalya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 43 artarak 5,6 milyon dolar olarak kaydedilirken, diğer önemli 
pazar Çin’e ihracat % 1,2 oranında düşüşle 5 milyon dolar olarak 
kaydedilmiştir. Bu ürün grubunda % 2193 artış yaşanan Vietnam ve % 335 
artış yaşanan Hindistan da izlenmelidir.             
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Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ürün grubunda en çok ihracat Çin, Rusya ve 
İtalya’ya yapılmakta olup, en büyük pazar olan Çin’e yapılan ihracat bu 
dönemde geçen yıla göre % 25,9 artışla 16,8 milyon dolara yükselmiştir. Çin’in 
yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatındaki payı % 17,2 seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatının diğer önemli pazarı Rusya’ya 
yapılan ihracat bu dönemde % 11,8 azalarak 13,3 milyon dolar olarak 
kaydedilirken, İtalya’ya ihracatta ise bu dönemde % 55 artış meydana 
gelmiştir. Bu grupta % 80,7 artışla Bulgaristan da dikkat çekmektedir.   
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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 2014 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre % 6,6 düşüşle 
28,5 milyon dolara gerilemiştir. Rusya’nın deri giyim ihracatındaki payı ise       
% 39,1 düzeyindedir.  

Deri giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden Almanya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 2,1 düşüşle 7,3 milyon dolara gerilerken, diğer önemli pazar 
İngiltere’ye ihracat ise % 203,5 gibi yüksek bir oranda artışla 5,5 milyon dolara 
yükselmiştir.  

Deri giyim ürün grubunda diğer önemli pazar olan Fransa’ya aynı dönemde  
yapılan ihracat % 27 oranında düşerken, % 156 artışla 1,8 milyon dolar ihracat 
yapılan Hollanda da dikkat çekmektedir.  

 

Kürk giyim ihracatının geleneksel en büyük pazarı Rusya’ya 2014 yılının Ocak-
Nisan döneminde % 49,8 oranında sert düşüşle 18,4 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Kürk giyim ihracatının önemli bölümünün gerçekleştirildiği 
Rusya pazarının Türkiye kürk giyim ihracatındaki payı bu dönemde % 56,7 
seviyesindedir. 
 
Kürk giyim ihracatımızın diğer önemli pazarı konumundaki İtalya’ya yapılan 
ihracat bu dönemde % 57,6 artışla 5,5 milyon dolara yükselirken, Almanya’ya 
yapılan ihracat ise bu dönemde % 31,4 artarak 1,8 milyon dolara yükselmiştir. 
Aynı dönemde Avustralya’ya % 91,8, Kırgızistan’a ise % 116,9 oranında 
yüksek artışlar da dikkat çekmektedir.  
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Türkiye toplam deri giyim ve kürk giyim ihracatı açısından en önemli pazarı 
olan Rusya’ya yapılan ihracat 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde % 30,2 
düşüşle 46,9 milyon dolara gerilemiştir. Rusya'nın Türkiye deri ve kürk giyim 
toplam ihracatındaki payı bu dönemde % 44,5’tir.  

Deri ve kürk giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden Fransa’ya yapılan 
ihracat bu dönemde % 21,7 düşüşle 8,5 milyon dolar olurken, Almanya’ya 
ihracat ise % 3,1 artarak 9,1 milyon dolara yükselmiştir. 
 
Bu ürün grubunda sözkonusu dönemde % 191,6 artış yaşanan İngiltere ve      
% 130,1 artış yaşanan Hollanda pazarı da dikkat çekmektedir.    
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4- Saraciye Ürün Grubu 

Saraciye ürünleri ihracatımızın en önemli pazarı olan İtalya’ya yapılan ihracat, 
2014 yılının Ocak-Nisan döneminde % 17,1 düşüşle 16,7 milyon dolara 
gerilemiştir. İtalya'nın Türkiye saraciye ihracatındaki payı ise bu dönemde       
% 21,7 olarak kaydedilmiştir.  

Saraciye ihracatının diğer önemli pazarı olan İngiltere’ye ihracat bu dönemde 
% 3,5 artarak 9,1 milyon dolara çıkarken, Almanya’ya ihracat ise % 12,1 
düşüşle 9 milyon dolara gerilemiştir.  

Saraciye ihracatında bu dönemde Irak’a yapılan ihracatın % 70,6 artışla 4,2 
milyon dolara yükselmesi, Çek Cumhuriyeti’ne ihracatın ise % 357,6 artışla 2,3 
milyon dolar olması dikkat çekmektedir.     
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5- Ayakkabı Ürün Grubu 

 
Ayakkabı ihracatımızın en önemli pazarı olan Rusya’ya 2014 yılı Ocak-Nisan 
döneminde % 10,6 düşüşle 47,2 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapılmıştır. 
Rusya'nın Türkiye’nin ayakkabı ihracatındaki payı % 16,4 seviyesindedir. 

Ayakkabı ihracatının diğer önemli pazarı olan Irak’a yapılan ihracat bu 
dönemde % 18,6 artarak 39,6 milyon dolara yükselirken, Irak’ın deri ürünleri 
ihracatındaki payı % 13,8’e yükselmiştir.   

Bu dönemin başlıca yükselen pazarları % 71,9 artışla 18,8 milyon dolar ihracat 
seviyesine yükselen Almanya ve % 48,7 artışla Ukrayna olurken, asıl sürprizi 
geçen yılın aynı döneminde sadece 70 bin dolar ihracat yapılırken bu 
dönemde 6,3 milyon dolar ihracat yapılan Suriye yapmıştır.  
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2014 YILI NİSAN AYINDA İHRACAT SEKTÖRLER İMİZİ ETKİLEYEN 
EKONOMİK GEL İŞMELER 

 
2014 yılı Nisan ayında ihracat sektörlerimizi etkileyen olayların başında, 

Türkiye’nin yanıbaşında devam eden bölgesel sorunların Türkiye ekonomisine 
etkileri yer almaktadır. Başta Ukrayna ve Kırım krizi ile Suriye’de devam eden 
iç savaş olmak üzere Türkiye’nin etrafında devam eden diğer bölgesel çatışma 
ve krizler sektörlerimizin ihracat performanslarını olumsuz yönde etkilerken, 
AB ekonomilerinde son dönemde yaşanan nispeten toparlanma ve iyileşme 
sürecinin ise Nisan ayında da devam ettiği kaydedilmektedir. Bu çerçevede, 
AB ekonomilerinin büyümeye geçmesinin pazarda da canlanmayı 
hızlandıracağı ve AB’ne Türkiye’den yapılan ihracatlarda artışın devam 
edeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Portekiz de ekonomisinin yoğun 
bakımdan çıktığını ilan ederek IMF yardım paketlerine artık ihtiyaç kalmadığını 
belirtmektedir.      

 Öte yandan, Kırım’ı tanıyarak Ukrayna’nın bağımsızlığını ihlal ettiği 
gerekçesiyle Batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalan Rusya’ya bir yaptırım 
daha olmak üzere, ABD Yönetiminin Rus bankalarının ABD’de iş yapmalarını 
zorlaştıran bir önlem almayı planladığı bildirilmektedir. Önümüzdeki aylarda  
uygulamaya geçmesi beklenen plana göre, ABD’de iş yapmak isteyen Rus 
bankalarının maliyetleri artacaktır. Rusya’ya yaptırımların ülkeyi resesyona 
sürüklemesinden ve bunun Avrupa’nın canlanmasına darbe vurmasından 
endişe edilmektedir. 

Döviz kurlarıyla ilgili olarak, Nisan ayı başında dolar 2,15 TL ve euro 
2,96 TL seviyesindeyken, ay sonu itibariyle dolar 2,11 TL ve euro 2,93 
seviyesine gerilemiştir. İhracat sektörlerimizi yakından ilgilendiren dolar / euro 
paritesi ise Mayıs ayının ilk haftası itibariyle son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 
1,392 € / $ seviyesine yükselmiştir. 2014 yıl başından itibaren yükselişe geçen 
enflasyon oranlarında Nisan ayı verilerine göre TÜFE yıllık artış oranı % 9,4’e 
ulaşırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yıllık bazda % 13’e ulaşmıştır.  

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), sermaye 
piyasalarındaki gerilimden kaynaklanan yüksek faizleri ve kredi ile özel sektör 
talebindeki düşüşü gerekçe göstererek Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl için 
büyüme tahminini aşağı çekmiş bulunmaktadır. OECD, Türkiye'nin 2014 için 
büyüme tahminini % 3,8'den % 2,8'e, gelecek yıl için büyüme tahminini ise      
% 4,1'den % 4'e düşürmüştür.  

Bununla beraber, ABD Merkez Bankası’nın (FED) Nisan ayı sonunda 
yaptığı toplantıda, Türkiye’yi de ilgilendiren tahvil alımları politikasıyla ilgili 
olarak, ülke ekonomisinde devam eden olumlu gelişmeler doğrultusunda aylık 
55 milyar dolarlık tahvil alım miktarını 10 milyar dolar azaltarak 45 milyar 
dolara indirirken, faiz oranlarında ise değişikliğe gitmediği kaydedilmektedir. 

İTKİB Genel Sekreterliği 
AR & GE ve Mevzuat Şubesi 
07.05.2014 
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