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2014 YILI HAZ İRAN AYI  

TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 4,5 
artışla 883,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde, Türkiye genel ihracatı ise % 7,3 oranında 
artarak 80 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-Haziran döneminde % 17,2 
düşüşle 164 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Rusya'nın 
Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı % 18,6’ya gerilemiştir. 

Deri ve deri ürünleri ihracatının AB’deki en önemli pazarı İtalya’ya yapılan 
ihracat Ocak-Haziran döneminde hızlı yükselmiş ve bu dönemde % 21,2 
artarak 83,8 milyon dolara ulaşmıştır. Almanya’ya ihracat ise bu dönemde       
% 17,7 artışla 64,7 milyon dolara yükselmiştir. Bu dönemde deri ürünleri 
ihracatında İtalya’nın payı % 9,5’e  yükselirken, Almanya’nın payı ise % 7,3 
olarak kaydedilmiştir.     
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Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer öne çıkan ülkeler arasında bu dönemde 
ihracatta % 19,4 artış göstererek 65,3 milyon dolara yükselen Irak ve % 33,1 
artarak 42,5 milyon dolara çıkan İngiltere yeralmaktadır.    

Asya pazarının kalbi Çin’e yapılan deri ve deri ürünleri ihracatı ise bu dönemde 
% 9,1 düşüşle 27,5 milyon dolar olarak kaydedilirken, S. Arabistan ve Hong 
Kong’a ihracatta da sırasıyla % 10,9 ve % 24,3 oranlarında düşüşler 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 
% 36,8’lik payıyla en önemli pazarı olan AB-28 ülke grubuna yapılan ihracat, 
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde % 16 artışla 325,1 milyon dolar olmuştur.  

Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer önemli pazarımız olan eski Doğu Bloğu 
ülke grubuna yapılan ihracat, bu dönemde % 9,8 düşerek 222 milyon dolara 
gerilemiştir. Bu ülke grubunun Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki 
payı ise % 25,1 olarak kaydedilmiştir.  
 
Ülke grupları açısından yüksek oranlı artışlarda bu dönemde Afrika ülkeleri 
grubuna ihracat % 37 artış gösterirken, en büyük oranda düşüş ise % 20 ile 
Diğer Avrupa Ülkeleri grubunda meydana gelmiştir.  
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Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatındaki Geli şmeler   

2014 yılının Ocak-Haziran döneminde deri ve deri ürün grupları içerisinde en 
çok ihracat ayakkabı ürünlerinde yapılmış olup, 409,2 milyon dolarlık ihracat ile 
bir önceki yıla göre % 12,8 oranında artış kaydedilmiştir. Ayakkabı ürün 
grubunun toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı bu dönemde % 46,3 
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-Haziran döneminde geçen yıla göre % 13,4 
oranında azalarak 196,3 milyon dolara gerilemiştir. Deri giyim ve kürk giyim 
ürün gruplarının Türkiye toplam deri ihracatındaki payı % 22,2 düzeyindedir.  

Deri konfeksiyon ürün grubunu oluşturan iki önemli kalemden deri giyim ürün 
grubundan gerçekleştirilen ihracat, 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre % 0,2 oranında azalarak 121,5 milyon dolara 
gerilerken, bu ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri 
ihracatındaki payı % 13,8 olarak kaydedilmiştir.   

Deri konfeksiyon ürün grubunun diğer kalemi kürk giyim eşyası grubundan ise 
bu dönemde 74,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılının eş 
dönemine göre % 28,7 oranında ciddi düşüş meydana gelmiştir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve işlenmiş kürk ürün grupları toplamında 2014 yılı 
Ocak-Haziran döneminde 160,4 milyon dolarlık ihracat yapılmış olup, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı % 14,7 seviyesindedir. Bu ürün 
grupları toplamının Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatındaki payı     
% 18,2 olarak hesaplanmaktadır.  

Deri ve deri ürünleri ihracatının diğer önemli bir grubu olan saraciye ürün 
grubundan bu dönemde % 1,9 artışla 116,9 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 
Saraciye ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamülleri ihracatındaki 
payı ise % 13,2’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 207 
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-Haziran döneminde Gana’ya 39 bin dolar, Sırbistan’a ise 29 bin 
dolar değerinde ham deri ihracatı gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Aynı dönemde, ham kürk ürün grubunda, Rusya’ya 74 bin dolar, Tayland’a 31 
bin dolar, Hong Kong’a ise 21 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır. 

  

 
 
2014 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye’den Rusya’ya 75 bin dolar, 
Gana’ya 39 bin dolar, Tayland’a 31 bin dolar, Sırbistan’a ise 29 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 % 8,4 artışla 
15,5 milyon dolara yükselmiştir. Çin'in yarı işlenmiş / bitmiş deri ihracatındaki 
payı % 14,3 seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ihracatının ikinci pazarı İtalya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 90,6 artarak 13,2 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu ürün 
grubunda % 601 artış ve 3,3 milyon dolar ihracatla İspanya ile % 223 artış ve  
2,7 milyon dolar ihracatla Tayvan da dikkat çekmektedir.  

 

 

 

İşlenmiş kürk ürün grubunda en çok ihracat Rusya’ya yapılmakta olup, bu 
pazara ihracat 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre % 18,8 
düşüşle 10,4 milyon dolara gerilemiştir.  

İşlenmiş kürk ihracatının diğer önemli ülkelerinden İtalya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 60,1 artarak 10,3 milyon dolar olarak kaydedilirken, diğer önemli 
pazar Çin’e ihracat % 22 oranında düşüşle 9,8 milyon dolar olarak 
kaydedilmiştir. Bu ürün grubunda % 3240 artış yaşanan Vietnam ve % 217 
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 % 5,8 düşüşle 25,3 milyon dolara gerilemiştir. Çin’in 
yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatındaki payı % 15,7 seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatının diğer önemli pazarı İtalya’ya 
yapılan ihracat bu dönemde % 76 artarak 23,4 milyon dolar olarak 
kaydedilirken, İspanya’ya ihracatta ise bu dönemde % 301 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-Haziran döneminde geçen yıla göre % 2,9 artışla 
43,2 milyon dolara yükselmiştir. Rusya’nın deri giyim ihracatındaki payı ise      
% 35,6 düzeyindedir.  

Deri giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden Almanya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 6,3 artışla 14,4 milyon dolara yükselirken, diğer önemli pazar 
İngiltere’ye ihracat ise % 143,7 gibi yüksek bir oranda artışla 7,7 milyon dolara 
yükselmiştir.  

Deri giyim ürün grubunda diğer önemli pazar olan Fransa’ya aynı dönemde  
yapılan ihracat % 25 oranında düşerken, % 91 artışla 3 milyon dolar ihracat 
yapılan Hollanda da dikkat çekmektedir.  

 

Kürk giyim ihracatının geleneksel en büyük pazarı Rusya’ya 2014 yılının Ocak-
Haziran döneminde % 41,6 oranında düşüşle 37,6 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Kürk giyim ihracatının önemli bölümünün gerçekleştirildiği 
Rusya pazarının Türkiye kürk giyim ihracatındaki payı bu dönemde % 50 
seviyesine gerilemiştir. 
 
Kürk giyim ihracatımızın diğer önemli pazarı konumundaki İtalya’ya yapılan 
ihracat bu dönemde % 21,8 artışla 12,9 milyon dolara yükselirken, İsveç’e      
% 134, ABD’ye ise % 42 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-Haziran döneminde % 24 
düşüşle 80,8 milyon dolara gerilemiştir. Rusya'nın Türkiye deri ve kürk giyim 
toplam ihracatındaki payı bu dönemde % 41,2’dir.  

Deri ve kürk giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden İtalya’ya yapılan 
ihracat bu dönemde % 19,4 artışla 20,6 milyon dolar olurken, sözkonusu 
dönemde % 80 artış yaşanan İngiltere ve % 81 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-Haziran döneminde % 5,6 düşüşle 29,3 milyon dolara 
gerilemiştir. İtalya'nın Türkiye saraciye ihracatındaki payı ise bu dönemde       
% 25,1 olarak kaydedilmiştir.  

Saraciye ihracatının diğer önemli pazarı olan Almanya’ya ihracat bu dönemde 
% 12,3 düşerek 13,8 milyon dolara gerilerken, bu dönemde Irak’a yapılan 
ihracatın % 68 artışla 5,9 milyon dolara yükselmesi, Danimarka’ya ise % 38 
oranında artışla 4,1 milyon dolar ihracat yapılması genel performansı yukarı 
çekmektedir.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İTKİB / AR-GE ve MEVZUAT ŞUBESİ 13

5- Ayakkabı Ürün Grubu 

 
Ocak-Mayıs döneminde ilk defa az farkla Rusya’yı geçerek ayakkabı 
ihracatımızın en büyük pazarı olan Irak, Ocak-Haziran döneminde de 
birinciliğini koruyarak % 16,2 artışla 59,3 milyon dolara ulaşmıştır. Irak'ın 
Türkiye’nin ayakkabı ihracatındaki payı % 14,5 seviyesindedir. 

Ayakkabı ihracatının geleneksel önemli pazarı olan Rusya’ya yapılan ihracat 
ise bu dönemde % 9,9 azalarak 59,1 milyon dolara gerilerken, Rusya’nın deri 
ürünleri ihracatındaki payı % 14,4’e gerilemiştir.   

Bu dönemin başlıca yükselen pazarları ise % 69 artışla 25 milyon dolar ihracat 
seviyesine yükselen Almanya ile % 58 artışla 18,3 milyon dolar ihracat yapılan 
İngiltere’nin yanısıra  % 65 artışla Cezayir olmuştur.  
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2014 YILI HAZ İRAN AYINDA İHRACAT SEKTÖRLER İMİZİ 
ETKİLEYEN EKONOM İK GEL İŞMELER 

2014 yılı Haziran ayında ihracat sektörlerimizi etkileyen olayların 
başında, Türkiye’nin yanıbaşında devam eden bölgesel sorunların Türkiye 
ekonomisine etkileri yer almaktadır.  

Geçtiğimiz aylarda ağırlıklı olarak Ukrayna krizi ile Suriye’de devam 
eden iç savaş Türkiye ekonomisini daha çok etkilerken, Haziran ayında Irak’ta 
iç savaş ve krizin tırmanışa geçmesi, bazı sektörlerde bu ülkeye olan ihracatı 
olumsuz etkilemeye başlamıştır. Irak’ta siyasi belirsizliğin artması, bu ülkeye 
ve bölge ülkelerine ihracatta ileriye yönelik negatif beklentilere yolaçmaktadır.  

Diğer yandan, petrol arzı güvenliği başta olmak üzere bir çok nedenden 
dolayı bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde dünya ekonomisinin de 
gündeminde en üst sırada yer almaya devam edeceği anlaşılmaktadır.  

Türkiye’nin etrafında devam eden bölgesel çatışma ve krizler 
sektörlerimizin ihracat performanslarını olumsuz yönde etkilerken, başta 
İngiltere ve Almanya olmak üzere AB ekonomilerinde son dönemde yaşanan 
nispeten toparlanma ve iyileşme sürecinin ise Haziran 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 umulmaktadır.  

Diğer yandan, Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği para 
politikası toplantısında parasal genişleme yönünde yeni adımlar atan Avrupa 
Merkez Bankası, politika faizini %0,25’ten %0,15’e indirirken, bankaların 
AMB’de tuttukları mevduata negatif faiz uygulamaya başlamıştır. Ayrıca AMB 
Avrupa bankalarının reel sektöre düşük faiz oranı ile daha fazla tutarda kredi 
vermelerinin teşvik edilmesi amacıyla T-LTRO adında 1 trilyon € değerinde 
yeni bir uzun vadeli refinansman paketini de duyurmuş olup, bu operasyon ile 
Avrupa ekonomisine enjekte edilecek para arzının ülkemiz ekonomisine olası 
etkileri konusunda farklı görüşler sözkonusudur.  

Döviz kurlarıyla ilgili olarak, daha hareketli geçen önceki aylara göre 
Haziran ayı nispeten sakin geçmiş olup, ay başında dolar 2,10 TL ve euro 2,85 
TL seviyesindeyken, ay sonu itibariyle dolar 2,11 TL ve euro 2,90 seviyesinde 
kaydedilmiştir. İhracat sektörlerimizi yakından ilgilendiren dolar / euro paritesi 
ise Haziran ayı boyunca 1,36 € / $ seviyelerinde seyretmiştir.   

Öte yandan, Irak’taki gelişmelerin dünya petrol üretimine yönelik 
kaygıları artırması, geçtiğimiz ay petrol fiyatlarının yükselmesine neden 
olmuştur. Dünya ham petrol arzı açısından önem arz eden bölgedeki olumsuz 
gelişmelerin ardından ham petrolün varil fiyatı Haziran ayının 3. haftası 
itibariyle 115 dolar / varil ile yılın en yüksek seviyesine yükselirken, ay sonunu 
110 dolar / varil seviyesinde kapatmıştır.   
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