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2014 YILI ŞUBAT AYI  

TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 

2014 yılı Ocak-Şubat döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 10 
artışla 269,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2014 yılı Ocak-Şubat döneminde, Türkiye genel ihracatı ise % 6,5 oranında 
artarak 24,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Deri ve deri ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı bu dönemde %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-Şubat döneminde % 11,9 düşüşle 
59,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Rusya'nın Türkiye deri 
ve deri ürünleri ihracatındaki payı % 22’ye gerilemiştir. 

Deri ve deri ürünleri ihracatının AB pazarındaki önemli ülkesi Almanya’ya 
yapılan ihracat yeni yıla yükselişle girmiş ve bu dönemde % 20,2 artarak 19,4 
milyon dolara yükselmiştir. İtalya’ya ihracat ise bu dönemde % 0,3 düşüşle 
18,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde deri ürünleri ihracatında 
Almanya’nın payı % 7,2’ye yükselirken, İtalya’nın payı ise % 6,9 olarak 
kaydedilmiştir.     
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Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer öne çıkan ülkeler arasında bu dönemde 
ihracatta % 29 artış göstererek 18,8 milyon dolara yükselen ve payını             
% 7’ye çıkaran Irak, % 49,8 artarak 13,3 milyon dolara çıkan ve payını            
% 5’e yükselten Ukrayna ve % 48,3 artarak 9,4 milyon dolara çıkan ve payını 
% 3,5’e yükselten Çin yeralmaktadır.    

Öte yandan, deri ve deri ürünleri ihracatında AB pazarının diğer önemli ülkeleri 
olan İngiltere’ye bu dönemde yapılan ihracat % 35,4 gibi yüksek bir oranda 
artarak 14,6 milyon dolara yükselirken, diğer önemli pazar Fransa’ya yapılan 
ihracat ise % 1,5 artışla 10,6 milyon dolara yükselmiş bulunmaktadır.  

S. Arabistan’a yapılan deri ürünleri ihracatı bu dönemde % 12,1 artarak 6,6 
milyon dolara yükselirken, Hong Kong’a yapılan ihracatta da bu dönemde      
% 5,3 artış meydana gelmiştir.     
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Ülke Grupları Bazında Deri ve Deri Ürünleri İhracatındaki Geli şmeler 

Ülke grupları açısından değerlendirildiğinde, deri ve deri ürünleri ihracatımızın 
% 34,6’lık payıyla en önemli pazarı olan AB-28 ülke grubuna yapılan ihracat, 
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde % 9,6 artışla 93,2 milyon dolar olmuştur.  
 
Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer önemli pazarımız olan eski Doğu Bloğu 
ülke grubuna yapılan ihracat, bu dönemde % 1,9 düşerek 78,9 milyon dolara 
gerilemiştir. Bu ülke grubunun Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki 
payı ise % 29,3 olarak kaydedilmiştir.  
 
Ülke grupları açısından yüksek oranlı artışlarda bu dönemde Afrika ülkeleri 
grubuna ihracat % 54,7 artış gösterirken, Ortadoğu ülke grubuna yapılan deri 
ve deri ürünleri ihracatı ise % 37,5 oranında artış göstermiştir.  
(AB 27’yi düzeltelim) 
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Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatındaki Geli şmeler   

2014 yılının Ocak-Şubat döneminde deri ve deri ürün grupları içerisinde en çok 
ihracat ayakkabı ürünlerinde yapılmış olup, 135 milyon dolarlık ihracat ile bir 
önceki yıla göre % 15,1 oranında artış kaydedilmiştir. Ayakkabı ürün grubunun 
toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı bu dönemde % 50,2 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

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, 2014 yılının Ocak-Şubat döneminde 
geçen yıla göre % 4,2 oranında azalarak 54 milyon dolara gerilemiştir. Deri 
giyim ve kürk giyim ürün gruplarının Türkiye toplam deri ihracatındaki payı      
% 20 düzeyindedir.  

Deri konfeksiyon ürün grubunu oluşturan iki önemli kalemden deri giyim ürün 
grubundan gerçekleştirilen ihracat, 2014 yılının Ocak-Şubat döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 0,2 oranında artarak 43 milyon dolara yükselirken, 
bu ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatındaki payı      
% 16 olarak kaydedilmiştir.   

Deri konfeksiyon ürün grubunun diğer kalemi kürk giyim eşyası grubundan ise 
bu dönemde 10,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılının eş 
dönemine göre % 18,2 oranında düşüş meydana gelmiştir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve işlenmiş kürk ürün grupları toplamında 2014 yılı 
Ocak-Şubat döneminde 43,7 milyon dolarlık ihracat yapılmış olup, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre artış oranı % 30,8 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 % 3,2 düşüşle 36,4 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 65 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-Şubat döneminde Gana’ya 19 bin dolar, Sırbistan’a ise 9 bin 
dolar değerinde ham deri ihracatı gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Aynı dönemde, ham kürk ürün grubunda, Hong Kong’a 21 bin dolar, Tayland’a 
ise 15 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır. 

  

 
 
2014 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’den Hong Kong’a 21 bin dolar, 
Gana’ya 19 bin dolar, Tayland’a ise 15 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 
Ukrayna’ya yapılmış olup, en büyük pazar olan Çin’e yapılan ihracat % 86,6 
artışla 6,9 milyon dolara yükselmiştir. Çin'in yarı işlenmiş / bitmiş deri 
ihracatındaki payı % 19,5 seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ihracatının ikinci pazarı Ukrayna’ya yapılan ihracat 
bu dönemde % 48,4 artarak 5,3 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu ülkeyi      
% 2,2 artış ve 4,3 milyon dolar ihracat ile Hong Kong takip etmektedir. Bu ürün 
grubunda % 99,1 artış ve 2 milyon dolar ihracatla Almanya da dikkat 
çekmektedir.  

 

 

 

İşlenmiş kürk ürün grubunda en çok ihracat Çin’e yapılmakta olup, bu pazara 
ihracat 2014 yılının Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre % 6,7 artışla 2 
milyon dolara gerilemiştir.  

İşlenmiş kürk ihracatının diğer önemli ülkelerinden Rusya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 62,5 azalarak 1,5 milyon dolar olarak kaydedilirken, diğer önemli 
pazar İtalya’ya ihracat % 75,1 oranında artışla 1,8 milyon dolar olarak 
kaydedilmiştir.            
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Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ürün grubunda en çok ihracat Çin, Ukrayna 
ve Hong Kong’a yapılmakta olup, en büyük pazar olan Çin’e yapılan ihracat bu 
dönemde geçen yıla göre % 59,5 artışla 8,9 milyon dolara yükselmiştir. Çin’in 
yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatındaki payı % 20,4 seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatının diğer önemli ülkelerinden 
Ukrayna’ya yapılan ihracat bu dönemde % 44,6 artarak 5,4 milyon dolar olarak 
kaydedilirken, Hong Kong’a ihracatta ise bu dönemde % 3,5 düşüş meydana 
gelmiştir.  
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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-Şubat döneminde geçen yıla göre % 4 düşüşle 17,7 
milyon dolara gerilemiştir. Rusya’nın deri giyim ihracatındaki payı ise % 41,1 
düzeyindedir.  

Deri giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden Fransa’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 23 düşüşle 4,7 milyon dolara gerilerken, diğer önemli pazar 
İngiltere’ye ihracat ise % 238,9 gibi yüksek bir oranda artışla 4,1 milyon dolara 
yükselmiştir.  

Deri giyim ürün grubunda diğer önemli pazar olan Almanya’ya aynı dönemde  
yapılan ihracat ise % 12,7 oranında artarak 3,8 milyon dolara yükselmiştir.  

 

 

Kürk giyim ihracatının geleneksel en büyük pazarı Rusya’ya 2014 yılının Ocak-
Şubat döneminde % 24,1 düşüşle 6,2 milyon dolarlık ihracat erçekleştirilmiştir. 
Kürk giyim ihracatının önemli bölümünün gerçekleştirildiği Rusya pazarının 
Türkiye kürk giyim ihracatındaki payı bu dönemde % 56,9 seviyesindedir. 
 
Kürk giyim ihracatımızın diğer önemli pazarı konumundaki Fransa’ya yapılan 
ihracat bu dönemde % 25,1 artışla 967 bin dolara yükselirken, Almanya’ya 
yapılan ihracat ise bu dönemde % 53,7 artarak 770 bin dolara yükselmiştir.  
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Türkiye toplam deri giyim ve kürk giyim ihracatı açısından en önemli pazarı 
olan Rusya’ya yapılan ihracat 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde % 10,2 
düşüşle 23,9 milyon dolara gerilemiştir. Rusya'nın Türkiye deri ve kürk giyim 
toplam ihracatındaki payı bu dönemde % 44,3’tür.  

Deri ve kürk giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden Fransa’ya yapılan 
ihracat bu dönemde % 17,6 düşüşle 5,7 milyon dolar olurken, Almanya’ya 
ihracat ise % 18 artarak 4,6 milyon dolara yükselmiştir. 
 
Bu ürün grubunda sözkonusu dönemde % 234,7 artış yaşanan İngiltere 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-Şubat döneminde % 26,2 düşüşle 7,6 milyon dolara 
gerilemiştir. İtalya'nın Türkiye saraciye ihracatındaki payı ise bu dönemde       
% 20,8 olarak kaydedilmiştir.  

Saraciye ihracatının diğer önemli pazarı olan Almanya’ya ihracat bu dönemde 
% 9,5 azalarak 5 milyon dolara düşerken, İngiltere’ye ihracat ise % 17,7 
düşüşle 4,4 milyon dolara gerilemiştir.  

Saraciye ihracatında bu dönemde Irak’a yapılan ihracatın % 112 artışla 1,9 
milyon dolara yükselmesi, Danimarka’ya ihracatın % 92,6 artışla 1,7 milyon 
dolar, Çek Cumhuriyeti’ne ihracatın ise % 356,8 artışla 1,3 milyon dolar olması 
dikkat çekmektedir.     
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5- Ayakkabı Ürün Grubu 

 
Ayakkabı ihracatımızın en önemli pazarı olan Rusya’ya 2014 yılı Ocak-Şubat 
döneminde % 8 düşüşle 29,2 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapılmıştır. 
Rusya'nın Türkiye’nin ayakkabı ihracatındaki payı % 21,6 seviyesindedir. 

Ayakkabı ihracatının diğer önemli pazarı olan Irak’a yapılan ihracat bu 
dönemde sırasıyla % 23,5 artarak 16,8 milyon dolara yükselirken, Irak’ın deri 
ürünleri ihracatındaki payı % 12,5’e yükselmiştir.   

Bu dönemin başlıca yükselen pazarı % 105,5 artışla 7,5 milyon dolar ihracat 
seviyesine yükselen Ukrayna olurken, diğer bir sürpriz de geçen yılın aynı 
döneminde sadece 2 bin dolar ihracat yapılan Suriye’ye bu dönemde 4,1 
milyon dolar ihracat yapılmış olmasıdır.  

Ayakkabı ihracatının diğer geleneksel önemli pazarı olan Almanya’ya ihracat 
ise bu dönemde % 35 artışla 7,4 milyon dolara yükselmiştir. 
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2014 YILI ŞUBAT AYINDA İHRACAT SEKTÖRLER İMİZİ ETKİLEYEN 
EKONOMİK GEL İŞMELER 

 
 

2014 yılı Şubat ayında ihracat sektörlerimizi etkileyen olayların başında, 
Ukrayna’da başlayan protestolar ve iç çatışmaların ardından hükümetin 
devrilmesinin bölgesel siyasi ve ekonomik istikrarını tehdit etmesinin yanısıra 
krizin tarafları olan başta Rusya olmak üzere ve nispeten Ukrayna’nın 
Türkiye’nin önemli ihracat pazarları arasında yeralması bulunmaktadır.     

Sözkonusu kriz bölgede tansiyonun en üst seviyeye çıkmasına neden 
olurken, gerilimin devam etmesi ve sıcak çatışma riskinin komşu ülkelerin 
yanısıra bölgesel siyasi ve ekonomik istikrarı da olumsuz etkilemesinden 
endişe edilmektedir.  

Bu noktada devam eden krizden zaten kırılgan olan Ukrayna ekonomisi 
olumsuz yönde etkilenirken, Rusya ekonomisi de negatif yönde 
etkilenmektedir. Rus para birimi Ruble yılbaşından beri dolar karşısında ciddi 
oranda değer kaybederken, Rusya Merkez Bankası da gösterge faiz oranını 
yükseltmek zorunda kalmıştır.  

Öte yandan, gelişmekte olan ülkeler kapsamında Türkiye ciddi cari açık 
sorunuyla önümüzdeki dönemde uluslararası sermaye hareketlerine karşı en 
kırılgan ülkeler arasında gösterilmektedir. Bu çerçevede uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu S & P Türkiye’nin ‘durağan’ olan kredi notu 
görünümünü 7 Şubat 2014 tarihinde ‘negatif’ olarak revize etmiştir. Bu 
çerçevede, önümüzdeki 6 ay içerisinde iki önemli seçim yaşanacak Türkiye 
ekonomisinde ihracat sektörlerimiz için önem teşkil eden kur istikrarı, 
hammadde maliyetleri ile faiz ve kredi koşullarında yaşanabilecek olumsuz 
gelişmelerin ihracatçı firmalarımızı negatif yönden etkilemesinden endişe 
edilmektedir.    

Diğer yandan, Türkiye’nin başlıca ihracat pazarı AB ekonomilerindeki 
toparlanma yeni yılın ilk döneminde de devam etmektedir. Bu çerçevede, Euro 
Bölgesi ekonomileri 2013 yılının son çeyrek döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 0,5 artarken, AB-28 ekonomileri ise aynı dönemde % 1,1 
artmış bulunmaktadır. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa’nın büyüme 
rakamları pozitif seviyelerde seyrederken, İtalya ve Yunanistan ise negatif 
büyüme trendinden henüz kurtulamamış görünmektedir.          

 
 
İTKİB Genel Sekreterliği 
AR & GE ve Mevzuat Şubesi 
07.03.2014 
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