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DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN
2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI
2016 yılı Temmuz ayında, Türkiye’nin genel ihracatı % 18,7 oranında
düşerek 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda Türkiye deri ve deri
ürünleri ihracatı ise genel düşüş oranından daha az, % 14,9 oranında düşüş
göstermiş, 100,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Deri ve deri ürünleri
sektörümüzün toplam ihracattan aldığı pay % 1,1 olarak gerçekleşmiştir.

2016 Ocak-Temmuz döneminde ise sektörümüzün ihracatı % 7,6 düşüşle
804 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönem itibariyle Türkiye’nin genel
ihracatı ise % 4,1 düşüşle 74,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Deri ve deri
ürünleri ihracatımızın toplam ihracat içindeki payı bu dönemde % 1,1 olarak
hesaplanmaktadır.
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Aylar itibariyle, deri ve deri ürünleri ihracatımızda bir önceki aya göre
değişim aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Ağustos 2016

Belli Başlı Pazarlarımızda Deri ve Deri Ürünleri İhracatımızdaki
Gelişmeler
Deri ve deri ürünleri ihracatımızda 2016 yılı Temmuz ayında en önemli
ihracat pazarımız, bir önceki yılın aynı ayına göre % 30,4 düşüşe rağmen Rusya
olmuştur. Bu ayda Rusya’ya yapılan ihracatımız 9,8 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Rusya’nın Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatından aldığı pay %
9,8 olarak hesaplanmaktadır.
Haziran ayında en büyük ihracat pazarımız olan Almanya, Temmuz ayında
% 9,3 payı ile ikinci en önemli pazarımız olmuştur. Almanya’ya ülkemizden, geçen
yılın Temmuz ayına kıyasla % 13,4 azalış oranı ile yaklaşık 9,3 milyon dolarlık deri
ve deri ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Temmuz ayında deri ve deri ürünlerinde üçüncü büyük ihracat pazarımız,
Haziran ayındaki yerini koruyan İtalya olmuştur. Bu ülkeye yönelik ihracatımız
2015 yılı Temmuz ayına kıyasla % 31,4 oranında düşmüş ve 7,2 milyon dolar
değerinde deri ve deri ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. İtalya’nın, deri ve deri
ürünleri ihracatımızdan aldığı pay % 7,2 olarak hesaplanmaktadır.
Deri ve deri ürünleri ihracatımızda ilk on ülke sıralamasında ihracat düşüşü
kaydedilen ülkeler arasında; % 0,3’lük düşüş ile Fransa, % 17,1 ile İngiltere, %50
ile Irak ve % 15,2 ile Çin göze çarpmaktadır.
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2016 yılı Temmuz ayında Türkiye’den en çok deri ve deri ürünleri ihracat
yapılan ilk 10 ülke arasında, en çok ihracat artışı kaydedilen ülke % 352,5’lik
ihracat artışı ile yaklaşık 4,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen Bulgaristan
olmuştur.
İhracatımızda önemli artış kaydedilen diğer ülkeler ise % 12,2’lik artış ve 4,8
milyon dolarlık ihracat ile ABD ve % 64 oranında artış ile 3,6 milyon dolar
değerinde ihracat gerçekleştirilen Hollanda olmuştur.
2016 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle deri ve deri ürünleri
ihracatımızda ilk 10 ülke sıralaması ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
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Ülke Grupları Bazında Deri ve Deri Ürünleri İhracatımızdaki
Gelişmeler
Ülke grupları açısından değerlendirildiğinde, % 50,9’luk payıyla en önemli
ihracat pazarımız konumunda olan Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat, 2016 yılı
Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla % 1,4 düşüş göstererek 51,3
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Deri ve deri ürünleri ihracatımızda diğer önemli pazarlarımızdan olan
Ortadoğu Ülkeleri grubuna yapılan ihracat, bu ayda bir önceki yılın aynı ayına
oranla keskin bir düşüş yaşamış, % 37,6 düşerek 10,9 milyon dolara yükselmiştir.
Bu ülke grubunun Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı ise %
10,8 olarak kaydedilmiştir.
Eski Doğu Bloku Ülkelerine yapılan ihracatta, alt kırılım bazında toparlanma
görülse de, genel deri ve deri ürünlerinde düşüş eğilimi sürmektedir. 2015 yılı
Temmuz ayına kıyasla % 28 oranında düşüş kaydedilen deri ve deri ürünleri
ihracatımız, sektörümüzün toplam ihracatından %14,1 oranında pay alarak, 14,2
milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
2016 yılı Temmuz ayında Asya ve Okyanusya ülkelerine yönelik ihracatımız
ise %11,6 oranında azalarak 10,3 milyon dolara, bu ülkelerin toplam ihracatımız
içerisindeki payları ise % 10,2 oranında gerçekleşmiştir.
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Aynı dönemde Afrika ülkelerine yönelik deri ve deri mamulleri ihracatımız
ise % 38,2 gerileme ile yaklaşık 3,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bu ülkelere
yapılan deri ve deri ürünleri ihracatımız, toplam deri ve deri ürünleri ihracatımızın
% 3,6’sını oluşturmaktadır.

Deri ve deri ürünleri ihracatımızda, 2016 yılı Ocak – Temmuz dönemi
itibariyle ülke gruplarına göre ihracat sıralamamız ise aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
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Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatımızdaki
Gelişmeler
2016 yılının Temmuz ayında deri ve deri mamulleri ürün grupları içerisinde
en çok ihracat, ayakkabı ve aksamları ürünlerimizde yapılmış olup, bu ürün
grubunda 42,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Ayakkabı ve aksamları
ihracatımızda bir önceki yılın aynı ayına göre % 13,5 oranında düşüş
kaydedilmiştir. Bu ürün grubumuzun toplam deri ve deri ürünleri ihracatımız
içerisindeki payı 2016 yılı Temmuz ayında % 42,2 olarak gerçekleşmiştir.
Deri giyim ve kürk giyim ürünlerinden oluşan deri konfeksiyon ürün
grubumuzda 2016 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen toplam ihracatımız
2015 yılı Temmuz ayına kıyasla % 10,1 oranında azalarak yaklaşık 28,6 milyon
dolar civarında gerçekleşmiştir. Deri giyim ve kürk giyim ürün gruplarının Türkiye
toplam deri ve deri ürünleri ihracatımız içerisindeki payı % 28,4 düzeyindedir.
Alt sektörler bazında bir diğer önemli grup yarı işlenmiş / bitmiş deri ve
işlenmiş kürk ürün grubumuz olup, 2016 yılı Temmuz ayında ülkemizden 17,2
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu ürünlerin ihracatında bir önceki
yılın aynı ayına göre % 10 oranında düşüş olmuştur. Söz konusu ürünlerin
toplamının Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatımız içerisindeki payı %
17,1 olarak hesaplanmaktadır.
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Saraciye ürün grubu ihracatımızda ise 2016 yılı Temmuz ayında % 32,5
oranında düşüş yaşanmış ve 12,1 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Saraciye ürün
grubumuzun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatımız içerisindeki payı
ise % 12,1’dir.
2016 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle ürün gruplarımız bazındaki
ihracat değerlerimiz ise aşağıda yer alan tabloda gösterilmektedir.
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Grafiklerde de görüldüğü gibi, 2016 yılı Temmuz ayında, Deri ve Deri
Ürünleri ihracatımızda en yüksek pay, bir önceki yılın Temmuz ayı ile aynı oranda
kalan ayakkabı ve aksamları ihracatında gerçekleşmiştir.
2016 yılı Temmuz ayında, deri giyim/kürk giyim ile yarı işlenmiş/bitmiş
deri ve işlenmiş kürk ürün grubunun payı artarken, saraciye grubunun payı ise
azalmıştır.

Belli Başlı Pazarlarda Ürün Grupları Bazında Gelişmeler
1- Ayakkabı Ürün Grubu
2016 Temmuz ayında Türkiye tarafından en çok ayakkabı ve aksamları ihracatı
yapılan ilk 10 ülke sıralamasında, bir önceki yıla göre % 33,9 artış oranı ile
Almanya lider konumunda olup, bu ülkeye yapılan ihracatımız 3,7 milyon dolar
olmuştur.
Temmuz ayında ayakkabı sektörünün en büyük pazarı olan Irak’ın, Almanya ile
arasındaki çok küçük bir fark bulunmakta, bu fark Irak’ı ikinci sıraya taşımaktadır.
Irak’a yönelik ihracatımız Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 49,6
düşüşle 3,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hem Almanya’nın hem de Irak’ın
toplam içindeki payı %8,8 olarak gerçekleşmiştir.
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2016 yılı Temmuz ayı itibariyle, Estonya, Bulgaristan, İngiltere, İtalya,
Hollanda ve Fransa’ya yönelik ihracatımızda % 2,5 ile % 1152,2 arasında değişen
oranlarda artış kaydedildiği görülmektedir.
Aynı dönemde, Irak dışında ayakkabı ihracatımızda düşüş yaşanan diğer
ülkeler ise % 74,8 düşüş ile Rusya ve % 20,1 oranında düşüş ile Suudi Arabistan
olmuştur. Bu ülkeler sırası ile ayakkabı ihracatımızdan 1,7 milyon dolar ile % 4,1
ve 1,6 milyon dolar ile % 3,7 pay almıştır.
2016 yılı Ocak – Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla
%3,1 oranında bir artışla 439 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen ayakkabı ve
aksamları ürün grubumuz toplam deri ve deri ürünleri ihracatı içerisinde en fazla
payı alan ürün grubu almıştır.
2016 yılı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin ayakkabı ihracat değerleri aşağıda
yer alan tabloda, 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak
gösterilmektedir.
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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 2016 yılı Temmuz ayında en çok
ihracat Rusya ve Bulgaristan’a yapılmıştır.
Yarı işlenmiş/bitmiş deri ihracatımızda uzun bir aradan sonra birinci pazara
yükselen Rusya’ya yapılan ihracat bu ayda % 237,8 oranında artarak 4 milyon
dolara yükselmiştir. Rusya’nın ürün grubu toplam ihracatı içerisindeki payı % 30,6
olarak gerçekleşmiştir.
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Haziran ayında ikinci büyük ihracat pazarımız konumunda olan
Bulgaristan’a ihracatımızda, 2015 yılı Temmuz ayına kıyasla % 310,5 artış
yaşanmış ve 1,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Bulgaristan’ın
bu ürün grubumuzun toplam ihracatı içerisindeki payı % 8,4 olarak
hesaplanmaktadır.
Bu ürün grubu ihracatımızda ayrıca, % 16,3 civarında ihracat artışı yaşanan
Hindistan, %15,9 ile Güney Kore, %134,1 ile Almanya, %18,5 ile Romanya ve %
76,2 ile Menemen Deri Serbest Bölgesi artış yaşanan ülkeler olarak dikkat
çekmektedir.
İhracatımızda ilk on ülke arasında % 44 gerileme ile İtalya, % 27,2 gerileme
ile Hong Kong ve % 14,7 gerileme ile Çin ihracatımızda düşüş yaşanan ülkeler
olarak kaydedilmiştir.
2016 yılı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracat
değerleri aşağıda yer alan tabloda, 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı
olarak gösterilmektedir.
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b) İşlenmiş kürk ürün grubu
İşlenmiş kürk ürün grubu toplamında, 2016 yılının Temmuz ayında geçen
yılın aynı ayına göre % 37,8 oranında düşüş yaşanmış, ihracatımız 6,2 milyon
dolardan 3,9 milyon dolara gerilemiştir.
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Bu ürün grubunda ülkemizin en büyük ihracat pazarı yaklaşık 1,4 milyon
dolar değerinde ihracat ile Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Çin’e yönelik
ihracatımız bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla % 31,3 gerilemiş ve Çin’in
ülkemizin işlenmiş kürk ihracatından aldığı pay % 35,2 olmuştur.
Temmuz 2016 itibariyle Türkiye tarafından en fazla işlenmiş kürk ihracatı
yapılan ilk on ülke değerlendirildiğinde; ihracat düşüşü yaşanan ülkeler olarak %
47,1’lik düşüş ve 302 bin dolar ihracat değeri ile İtalya başta olmak üzere Güney
Kore, Hong Kong, Fransa ve ABD göze çarpmaktadır.
Almanya, Bulgaristan, Hindistan ve İngiltere’ye yönelik ihracatımız ise % 3,2
ile % 161,8 arasında değişen oranlarda artmıştır.
2016 yılı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin işlenmiş kürk ihracat değerleri
aşağıda yer alan tabloda, 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak
gösterilmektedir.

3- Saraciye Ürün Grubu
Saraciye ürünleri ihracatımızın en önemli pazarı olan Almanya’ya yapılan
ihracat, 2016 yılının Temmuz ayında % 20,7 düşerek 2 milyon dolara gerilemiştir.
Almanya’nın Türkiye saraciye ihracatı içerisindeki payı ise bu dönemde % 17,1
olarak kaydedilmiştir.
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Saraciye ihracatımızın 2016 yılı Temmuz ayında bir diğer önemli pazarı olan
ABD’ye ihracatımız ise oldukça yüksek bir oranda, % 297,8 artarak 1,2 milyon
dolara yükselmiştir.
Temmuz ayında ihracatımızda en yüksek oranlı düşüş % 87,3 ile İran’a
yönelik ihracatımızda yaşanırken, en yüksek oranlı ihracat artışımız ise % 297,8 ile
ABD’ye yapılan ihracatta yaşanmıştır.
2016 yılı Temmuz ayı itibariyle saraciye ihracatımızda ABD pazarında
yaşanan artış özellikle dikkat çekicidir.

2016 yılı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin saraciye sektörü ihracat değerleri
aşağıda yer alan tabloda, 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak
gösterilmektedir.
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4- Deri Giyim ve Kürk Giyim Grubu
a) Deri giyim
2016 yılı Temmuz ayında deri giyim ürün grubunda Türkiye’nin en büyük
ihracat pazarı, 2015 yılı Temmuz ayına kıyasla ihracatımızın % 106,2 oranında
artarak 2,6 milyon dolara yükseldiği Rusya olmuştur. Rusya’nın deri giyim
ihracatımız içerisindeki payı % 17 düzeyindedir. Uzun bir aradan sonra Rusya
tekrar deri giyim ürün grubunda ilk sıraya yükselmiştir.
Bir önceki yıla göre ihracatımızın % 26,2 oranında arttığı Fransa, deri
giyimde Temmuz ayında ikinci önemli pazarımız olmuştur. İhracatımızdan % 15,7
oranında pay alan Fransa’ya 2,4 milyon değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.
2016 yılı Temmuz ayında, deri giyim ürün grubunda ihracat yapılan ilk on
ülke içerisinde; ABD’ye % 17,1 oranında, Hollanda’ya % 102,4 oranında,
İspanya’ya % 31 oranında ve Avusturya’ya % 13,9 oranında ihracat artışları
kaydetmiştir.

TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

Sayfa 15

2016 Temmuz ayında, ihracatçılarımız tarafından en fazla ihracat yapılan ilk
on ülke içerisinde; Almanya, İtalya, İngiltere ve Danimarka’ya yönelik ihracatımız
ise 2015 yılı Temmuz ayına kıyasla sırasıyla % 51,3, % 12,2, %50,8 ve %0,2
oranlarında azalmıştır.
2016 Ocak-Temmuz dönemi deri giyim alt ürün grubuna ait ihracat
değerlerimiz aşağıdaki tabloda 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak
gösterilmektedir.
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b) Kürk giyim
2016 yılının Temmuz ayında kürk giyimde liderliğin İtalya’da olduğu
görülmektedir. İtalya’ya yönelik ihracatımızda kaydedilen %14,5 oranındaki düşüş
ve 1,8 milyon dolarlık ihracat değeri ile Fransa kürk giyim ihracatımızdan % 13,6
pay almaktadır.
Kürk giyim ihracatımızda Haziran ayında en önemli pazar olan Fransa %
22,8 oranında düşüş yaşanmış ve ikinci sıraya gerilemiştir. Bu ülkeye Temmuz
ayında 1,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Fransa’nın kürk giyim
ihracatımız içerisindeki payı % 12 olarak kaydedilmiştir.

2016 yılı Temmuz ayında, kürk giyim ürün grubunda en yüksek oranlı
ihracat düşüşü % 62,3 ile Rusya’ya yapılan ihracatımızda gerçekleşmiştir.
İhracatımızda düşüş yaşanan diğer ülkeler ise Almanya ve Danimarka olmuştur.
En fazla kürk giyim ihraç edilen ilk 10 ülke arasında, aralarında ABD, İsveç,
İngiltere, Çin ve Hollanda’ya ihracatımız ise % 35 ile % 582,9 arasında değişen
oranlarda artmıştır.
2016 Ocak-Temmuz dönemi kürk giyim alt ürün grubuna ait ihracat
değerlerimiz aşağıdaki tabloda 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak
gösterilmektedir.
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5- Ham Deri ve Ham Kürk Grubu
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