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2014 YILI EYLÜL AYI  

TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 0,9 
artışla 1 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye genel ihracatı ise % 5,7 oranında 
artarak 118,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Deri ve deri ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı bu dönemde %1,2 
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-Eylül döneminde % 16,2 düşüşle 
296,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Rusya'nın Türkiye deri 
ve deri ürünleri ihracatındaki payı % 21,3’e gerilemiştir. 

Deri ve deri ürünleri ihracatının AB’deki en önemli pazarı İtalya’ya yapılan 
ihracat Ocak-Eylül döneminde % 17,5 artarak 119,9 milyon dolara ulaşmıştır. 
Almanya’ya ihracat ise bu dönemde % 14,7 artışla 98,4 milyon dolara 
yükselmiştir. Bu dönemde deri ürünleri ihracatında İtalya’nın payı % 8,6’ya  
yükselirken, Almanya’nın payı ise % 7,1 olarak kaydedilmiştir.     

Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer öne çıkan ülkeler arasında Ocak-Eylül 
döneminde % 11,7 artış göstererek 94 milyon dolara yükselen Irak ve % 27,2 
artışla 65,9 milyon dolara çıkan İngiltere yeralmaktadır.    
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Asya pazarının kalbi Çin’e yapılan deri ve deri ürünleri ihracatı ise bu dönemde 
% 17,1 düşüşle 48,6 milyon dolar olarak kaydedilirken, Hong Kong’a ihracatta 
da % 26,2 oranında düşüş 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 
% 36,3’lük payıyla en önemli pazarı olan AB-28 ülke grubuna yapılan ihracat, 
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde % 9,3 artışla 507 milyon dolar olmuştur.  

Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer önemli pazarımız olan eski Doğu Bloğu 
ülke grubuna yapılan ihracat, bu dönemde % 11,1 düşerek 388 milyon dolara 
gerilemiştir. Bu ülke grubunun Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki 
payı ise % 27,8 olarak kaydedilmiştir.  
 
Ülke grupları açısından yüksek oranlı artışlarda bu dönemde Afrika ülkeleri 
grubuna ihracat % 31,8 artış gösterirken, en büyük oranda düşüş ise % 17,6 
ile Diğer Avrupa Ülkeleri grubunda meydana gelmiştir.  
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Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatındaki Geli şmeler   

2014 yılının Ocak-Eylül döneminde deri ve deri ürün grupları içerisinde en çok 
ihracat ayakkabı ürünlerinde yapılmış olup, 583,7 milyon dolarlık ihracat ile bir 
önceki yıla göre % 6 oranında artış kaydedilmiştir. Ayakkabı ürün grubunun 
toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı bu dönemde % 41,8 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-Eylül döneminde geçen yıla göre % 12,7 
oranında azalarak 378,6 milyon dolara gerilemiştir. Deri giyim ve kürk giyim 
ürün gruplarının Türkiye toplam deri ihracatındaki payı % 27,1 düzeyindedir.  

Deri konfeksiyon ürün grubunu oluşturan iki önemli kalemden deri giyim ürün 
grubundan gerçekleştirilen ihracat, 2014 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 1,2 oranında azalarak 195,7 milyon dolara 
gerilerken, bu ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri 
ihracatındaki payı % 14 olarak kaydedilmiştir.   

Deri konfeksiyon ürün grubunun diğer kalemi kürk giyim eşyası grubundan ise 
bu dönemde 183 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılının eş 
dönemine göre % 22,4 oranında ciddi düşüş meydana gelmiştir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve işlenmiş kürk ürün grupları toplamında 2014 yılı 
Ocak-Eylül döneminde 248,5 milyon dolarlık ihracat yapılmış olup, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre artış oranı % 12 seviyesindedir. Bu ürün grupları 
toplamının Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatındaki payı % 17,8 
olarak hesaplanmaktadır.  

Deri ve deri ürünleri ihracatının diğer önemli bir grubu olan saraciye ürün 
grubundan bu dönemde % 5,2 artışla 182,5 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 
Saraciye ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamülleri ihracatındaki 
payı ise % 13,1’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 % 77 
düşüşle 266 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-Eylül döneminde Gana’ya 49 bin dolar, Sırbistan’a ise 30 bin 
dolar değerinde ham deri ihracatı gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Aynı dönemde, ham kürk ürün grubunda, Rusya’ya 74 bin dolar, Tayland’a 38 
bin dolar, Hong Kong’a ise 21 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır. 

  

 
 
2014 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den Rusya’ya 75 bin dolar, 
Gana’ya 49 bin dolar, Tayland’a 38 bin dolar, Sırbistan’a ise 30 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 
İtalya’ya yapılmış olup, en büyük pazar olan Çin’e yapılan ihracat % 6,7 artışla 
23,4 milyon dolara yükselmiştir. Çin'in yarı işlenmiş / bitmiş deri ihracatındaki 
payı % 13,9 seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ihracatının ikinci pazarı İtalya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 102 artarak 20,6 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu ürün 
grubunda % 415 artışla İspanya ile % 405 artışla Tayvan da dikkat 
çekmektedir.  

 

 

 

İşlenmiş kürk ürün grubunda en çok ihracat Çin’e yapılmakta olup, bu pazara 
ihracat 2014 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre % 30,6 düşüşle 
19,5 milyon dolara gerilemiştir.  

İşlenmiş kürk ihracatının diğer önemli ülkelerinden Rusya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 14,3 düşüşle 17,1 milyon dolar olarak kaydedilirken, diğer önemli 
pazar İtalya’ya ihracat % 69 oranında artışla 12,2 milyon dolar olarak 
kaydedilmiştir. Bu ürün grubunda % 1242 artış yaşanan Vietnam ve % 116 
artış yaşanan Hindistan da dikkat çekmektedir.             
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Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ürün grubunda en çok ihracat Çin, İtalya ve 
Rusya’ya yapılmakta olup, en büyük pazar olan Çin’e yapılan ihracat bu 
dönemde geçen yıla göre % 14,2 düşüşle 42,9 milyon dolara gerilemiştir. 
Çin’in yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatındaki payı % 17,3 
seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatının diğer önemli pazarı İtalya’ya 
yapılan ihracat bu dönemde % 88 artarak 32,8 milyon dolar olarak 
kaydedilirken, Vietnam’a ve İspanya’ya ihracatta ise % 220 oranında artış 
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-Eylül döneminde geçen yıla göre % 1,5 artışla 67,6 
milyon dolara yükselmiştir. Rusya’nın deri giyim ihracatındaki payı ise % 34,5 
düzeyindedir.  

Deri giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden Almanya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 1,9 artışla 24 milyon dolara yükselirken, diğer önemli pazar 
İngiltere’ye ihracat ise % 52 artışla 11,5 milyon dolara yükselmiştir.  

Deri giyim ürün grubunda diğer önemli pazar olan Fransa’ya aynı dönemde  
yapılan ihracat % 18 oranında düşerken, % 57 artışla 4,9 milyon dolar ihracat 
yapılan Hollanda da dikkat çekmektedir.  

 

Kürk giyim ihracatının geleneksel en büyük pazarı Rusya’ya 2014 yılının Ocak-
Eylül döneminde % 32 oranında düşüşle 96,8 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Kürk giyim ihracatının önemli bölümünün gerçekleştirildiği 
Rusya pazarının Türkiye kürk giyim ihracatındaki payı bu dönemde % 53 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 
Kürk giyim ihracatımızın diğer önemli pazarı konumundaki İtalya’ya yapılan 
ihracat bu dönemde % 15,2 artışla 18 milyon dolara yükselirken, ABD’ye            
% 47 oranında, İsveç’e ise % 46 oranında artış 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-Eylül döneminde % 21,4 düşüşle 
164,4 milyon dolara gerilemiştir. Rusya'nın Türkiye deri ve kürk giyim toplam 
ihracatındaki payı bu dönemde % 43,4’dür.  

Deri ve kürk giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden İtalya’ya yapılan 
ihracat bu dönemde % 12,8 artışla 27,5 milyon dolar olurken, sözkonusu 
dönemde % 32 artış yaşanan İngiltere ve % 34 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-Eylül döneminde % 4,2 düşüşle 45 milyon dolara 
gerilemiştir. İtalya'nın Türkiye saraciye ihracatındaki payı ise bu dönemde       
% 24,7 olarak kaydedilmiştir.  

Saraciye ihracatının diğer önemli pazarı olan Almanya’ya ihracat bu dönemde 
% 6,1 düşerek 21,2 milyon dolara gerilerken, bu dönemde Irak’a yapılan 
ihracatın % 53 artışla 8,6 milyon dolara yükselmesi, Danimarka’ya ise % 30 
oranında artışla 6,2 milyon dolar ihracat yapılması genel performansı yukarı 
çekmektedir.      
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5- Ayakkabı Ürün Grubu 

 
Ocak-Eylül döneminde en büyük pazar Rusya’ya ayakkabı ihracatı % 9,4 
düşüşle 95,8 milyon dolara gerilemiştir. Rusya’nın Türkiye’nin ayakkabı 
ihracatındaki payı % 16,4 seviyesindedir. 

Ayakkabı ihracatının yükselen pazarı olan Irak’a yapılan ihracat ise bu 
dönemde % 8,7 artarak 85,2 milyon dolara çıkarken, Irak’ın deri ürünleri 
ihracatındaki payı % 14,6’ya yükselmiştir.   

Bu dönemin diğer yükselen pazarları ise % 57 artışla 33,2 milyon dolar ihracat 
seviyesine yükselen Almanya ile % 65 artışla 25,9 milyon dolar ihracat yapılan 
İngiltere’nin yanısıra  % 53 artışla Cezayir olmuştur.  
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2014 YILI EYLÜL AYINDA İHRACAT SEKTÖRLER İMİZİ ETKİLEYEN 
EKONOMİK GEL İŞMELER 

2014 yılı Eylül ayında ihracat sektörlerimizi etkileyen olayların başında, 
Türkiye’nin bölgesinde Ortadoğu ve Ukrayna’da devam eden bölgesel 
sorunların ve jeo-politik krizlerin Türkiye ihracatına ve ekonomisine olumsuz 
etkilerinin devam etmesi yer almaktadır. Öte yandan, Rusya’nın kendisine 
yaptırımlar uygulayan AB ve ABD’ye başta gıda ve tarım ürünleri olmak üzere 
karşı yaptırımlara gitmesi ve bu yaptırımların diğer sektörlere de yayılma 
olasılığının güçlü olması, ihracat sektörlerimizin son dönemde Rusya ve diğer 
pazarlarda yaşadığı kayıpları telafisi adına bir fırsat olarak 
değerlendirilmektedir. İhracat sektörlerimizin ortak pazarı Rusya’da rublenin 
son dönemde ciddi değer kaybı sonucu bu pazara ihracatta rekabet 
zorlaşırken, rubledeki hızlı değer kaybı sonrası hızlanan sermaye çıkışına 
karşı Rusya Merkez Bankasının iç piyasaya dolar satmasının ülkenin döviz 
rezervlerini azalttığı da belirtilmektedir.  

Türkiye’nin etrafındaki riskli coğrafyada kriz ve çatışmaların bölge 
ekonomilerine olumsuz etkileri Ortadoğu Bölgesine yapılan ihracatları da 
etkilerken, geçtiğimiz aylarda düşüşler yaşanan Irak pazarına ihracat 
toparlanmanın başladığı Ağustos ayının ardından Eylül ayında da olumlu 
yönde seyretmeye devam etmiş, Suriye pazarına ihracatta son aylarda 
başlayan hızlı çıkış ise devam etmiştir.     

Türkiye ekonomisindeki önemli güncel bir gelişme de Orta Vadeli 
Program’da (OVP) revizeye gidilmesi olmuştur. 2015-2017 dönemi 
ekonomisinde öncelikli hedef 2014 yılında yükselişe geçen enflasyonla 
mücadele olarak belirlenirken, daha önceden % 4 olarak öngörülen 2014 yılı 
büyüme hedefi % 3,3’e indirilirken, 2016 ve 2017 yılları içinse % 5 hedefi 
korunmuştur. Yeni OVP programı açıklamasında ABD Merkez Bankası 
(FED)’in para politikasında sıkılaşmaya gitmesinin Türk ekonomisine olumsuz 
etkisi sözkonusuyken, Avrupa Merkez Bankasının parasal genişleme 
politikasının ise ekonomimizi olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir.                                                     

Küresel ekonomiyle ilgili olarak IMF, son gelişmeler ışığında dünya 
ekonomisinin 2014 yılı büyüme tahminini önceki tahmine göre % 0,1 düşürerek 
% 3,3’e çekerken, 2015 yılı için de % 3,8 büyüme öngörmektedir. IMF, AB’nin 
bazı önemli üyeleri ile Japonya ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelere de 
zayıf büyüme riski konusunda uyarılarda bulundu.      

Diğer yandan, AB ekonomilerinde geçtiğimiz aylarda yaşanan olumlu 
gelişmeler bu ülkelere yapılan ihracatlarda artış beklentisi doğurmuşken, yılın 
2. çeyrek verilerine göre Euro Bölgesi ve AB ekonomilerinin neredeyse yerinde 
sayması ve gelecekle ilgili öngörülerin tekrar olumsuza doğru kayması, en 
önemli pazarımız olan AB’ne ihracatla ilgili olarak sektörlerimizi 
endişelendirmektedir. Özellikle AB’nin motoru olan Almanya’da sanayi 
siparişleri ve sanayi üretiminin ardından ihracat verilerinde de düşüş 
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yaşanması, Alman ekonomisi kadar AB ekonomisi için de negatif sinyaller 
vermektedir.   

Döviz kurlarıyla ilgili olarak, Ağustos ve Eylül aylarında dolarda yaşanan 
artışa rağmen euro kur değerinin yerinde sayması sonucunda € / $ paritesi 
1,27’ye kadar gerilemiştir. Türkiye’nin ve özellikle ilgili sektörlerimizin 
ihracatının büyük bölümünün AB’ne yapıldığını ve ihracat gelirlerinin € ağırlıklı 
olduğunu, buna karşılık ithalat girdilerinin $ ağırlıklı olduğu göz önüne 
alındığında, son dönemde doların euro’ya karşı değer kazanması ihracat 
sektörlerimizin ve genelde Türkiye ekonomisinin aleyhine bir gelişme olarak 
görülmelidir.  

Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin kısmen hafiflemesi ve küresel 
petrol üretimindeki artışın yanı sıra Euro Bölgesi ekonomisindeki durgunluğa 
paralel küresel petrol talebinin azalacağına yönelik beklentilerin etkisiyle ham 
petrol fiyatlarındaki düşüş Eylül ayında da devam etmiştir. Böylece, Ağustos 
ayı sonunda 100 dolar seviyesinde gerçekleşen Brent türü ham petrolün varil 
fiyatı, Eylül ayı sonunda 90 doların da altına gerileyerek 2012 yılı Haziran 
ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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