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2014 YILI OCAK AYI  

TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 

2014 yılı Ocak ayında, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 7,8 artışla 124 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2014 yılı Ocak ayında, Türkiye genel ihracatı ise % 9,6 oranında artarak 12 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Deri ve deri ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı bu dönemde %1,0 
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 ayında % 22,5 düşüşle 24 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 ülkeleri Almanya ve 
İtalya’ya yapılan ihracat yeni yıla yükselişle girmiş ve bu dönemde sırasıyla     
% 16 ve % 18 artarak 10,5 ve 10,1 milyon dolara yükselmiştir. Bu dönemde 
deri ürünleri ihracatında Almanya’nın payı % 8,5’e yükselirken, İtalya’nın ise     
% 8,1 olarak kaydedilmiştir.     
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Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer öne çıkan ülkeler arasında bu dönemde 
ihracatta % 26,7 artış göstererek 8,3 milyon dolara yükselen ve payını             
% 6,7’ye çıkaran Irak, % 67,5 artarak 7,8 milyon dolara çıkan ve payını            
% 6,2’ye yükselten Ukrayna ve % 41,8 artarak 5,3 milyon dolara çıkan ve 
payını % 4,2’ye yükselten Çin’dir.    

Öte yandan, deri ve deri ürünleri ihracatında AB pazarının diğer önemli ülkeleri 
olan İngiltere’ye bu dönemde yapılan ihracat % 40 gibi yüksek bir oranda 
artarak 7,2 milyon dolara yükselirken, diğer önemli pazar Fransa’ya yapılan 
ihracat ise % 1,8 artışla 6,1 milyon dolara yükselmiş bulunmaktadır.  

2013 yılının son döneminde ilk 10 pazar arasına giremeyen S. Arabistan’a 
yapılan deri ürünleri ihracatı bu dönemde % 10,3 artarak 2,9 milyon dolara 
yükselirken, ABD’ye yapılan ihracatta da bu dönemde % 26,9 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 
% 39,2’lik payıyla en önemli pazarı olan AB-27 ülke grubuna yapılan ihracat, 
2014 yılı Ocak ayında % 21,5 artışla 48,6 milyon dolar olmuştur.  
 
Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer önemli pazarımız olan eski Doğu Bloğu 
ülke grubuna yapılan ihracat, bu dönemde % 7,5 düşerek 34,5 milyon dolara 
gerilemiştir. Bu ülke grubunun Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki 
payı ise % 27,9 olarak kaydedilmiştir.  
Ülke grupları açısından yüksek oranlı artışlarda bu dönemde Amerika Ülkeleri 
grubuna ihracat % 30,7 artış gösterirken, AB ülke grubuna yapılan deri ve deri 
ürünleri ihracatı ise % 21,5 oranında artış göstermiştir.  
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Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatındaki Geli şmeler   

2014 yılının Ocak ayında deri ve deri ürün grupları içerisinde en çok ihracat 
ayakkabı ürünlerinde yapılmış olup, 56,9 milyon dolarlık ihracat ile bir önceki 
yıla göre % 6,9 oranında artış kaydedilmiştir. Ayakkabı ürün grubunun toplam 
deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı bu dönemde % 45,9 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 ayında geçen yıla 
göre % 7 oranında azalarak 25,8 milyon dolara gerilemiştir. Deri giyim ve kürk 
giyim ürün gruplarının Türkiye toplam deri ihracatındaki payı % 21 
düzeyindedir.  

Deri konfeksiyon ürün grubunu oluşturan iki önemli kalemden deri giyim ürün 
grubundan gerçekleştirilen ihracat, 2014 yılının Ocak ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 3,4 oranında artarak 21,5 milyon dolara yükselirken, bu ürün 
grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatındaki payı % 17,4’e 
yükselmiştir.  

Deri konfeksiyon ürün grubunun diğer kalemi kürk giyim eşyası grubundan ise 
bu dönemde 4,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılının eş 
dönemine göre % 38,4 oranında düşüş meydana gelmiştir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve işlenmiş kürk ürün grupları toplamında 2014 yılı 
Ocak yılında 20,9 milyon dolarlık ihracat yapılmış olup, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre artış oranı % 32,8 seviyesindedir. Bu ürün grupları toplamının 
Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatındaki payı % 16,8 olarak 
hesaplanmaktadır.  

Deri ve deri ürünleri ihracatının diğer önemli bir grubu olan saraciye ürün 
grubundan bu dönemde % 10,8 artışla 20,3 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 
Saraciye ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamülleri ihracatındaki 
payı ise % 16,4’tür. 

Deri ve deri ürünleri ihracatında diğer ürün gruplarına göre daha az ihracat 
yapılan ham deri ve ham kürk ürün grupları toplamında ise bu dönemde 47 bin 
dolarlık ihracat yapılmıştır.  



İTKİB / AR-GE ve MEVZUAT ŞUBESİ 6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İTKİB / AR-GE ve MEVZUAT ŞUBESİ 7

Belli Ba şlı Pazarlarda Ürün Grupları Bazında Geli şmeler   

1- Ham Deri ve Ham Kürk Grubu 

2014 yılı Ocak ayında Gana’ya 10 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 ayında Türkiye’den Hong Kong’a 21 bin dolar, Tayland’a 15 
bin dolar, Gana’ya ise 10 bin 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 % 90 
artışla 4,1 milyon dolara yükselmiştir. Çin'in yarı işlenmiş / bitmiş deri 
ihracatındaki payı % 22,6 seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ihracatının ikinci pazarı Ukrayna’ya yapılan ihracat 
bu dönemde % 115,6 artarak 3 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu ülkeyi      
% 18,2 düşüş ve 1,5 milyon dolar ihracat ile Hong Kong takip etmektedir. Bu 
ürün grubunda % 335,8 artış ve 1,1 milyon dolar ihracatla Bulgaristan da 
dikkat çekmektedir.  

 

 

 

İşlenmiş kürk ürün grubunda en çok ihracat Çin’e yapılmakta olup, bu pazara 
ihracat 2014 yılının Ocak ayında geçen yıla göre % 11,3 düşüşle 936 bin 
dolara gerilemiştir.  

İşlenmiş kürk ihracatının diğer önemli ülkelerinden Rusya’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 71,3 azalarak 500 bin dolar olarak kaydedilirken, diğer önemli 
pazar İtalya’ya ihracat % 14,3 oranında artışla 350 bin dolar olarak 
kaydedilmiştir.            
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Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ürün grubunda en çok ihracat Çin, Ukrayna 
ve Rusya’ya yapılmakta olup, en büyük pazar olan Çin’e yapılan ihracat bu 
dönemde geçen yıla göre % 56,9 artışla 5,1 milyon dolara yükselmiştir. Çin’in 
yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatındaki payı % 24,2 seviyesindedir.  

Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve kürk ihracatının diğer önemli ülkelerinden 
Ukrayna’ya yapılan ihracat bu dönemde % 101,3 artarak 3 milyon dolar olarak 
kaydedilirken, Rusya’ya ihracatta ise bu dönemde % 38,6 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 ayında geçen yıla göre % 7,5 düşüşle 7,5 milyon 
dolara gerilemiştir. Böylece Rusya’nın deri giyim ihracatındaki payı % 35’e 
gerilemiştir.  

Deri giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden Fransa’ya yapılan ihracat bu 
dönemde % 13,3 artarak 3,3 milyon dolara yükselirken, diğer önemli pazar 
Almanya ihracat % 2,2 düşerek 2,3 milyon dolara gerilemiştir.  

Deri giyim ürün grubunda diğer önemli pazar olan İngiltere’ye aynı dönemde  
yapılan ihracat ise % 253,1 oranında artarak 2 milyon dolara yükselmiştir.  

 

 

Kürk giyim ihracatının geleneksel en büyük pazarı Rusya’ya 2014 yılının Ocak 
ayında % 70,5 gibi ciddi bir düşüşle 900 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. 
Kürk giyim ihracatının önemli bölümünün gerçekleştirildiği Rusya pazarının 
Türkiye kürk giyim ihracatındaki payı bu dönemde % 21 seviyesindedir. 
 
Kürk giyim ihracatımızın diğer önemli pazarı konumundaki Fransa’ya yapılan 
ihracat bu dönemde % 23,7 artışla 853 bin dolara yükselirken, Almanya’ya 
yapılan ihracat ise bu dönemde % 43,1 artarak 616 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 ayında % 24,6 düşüşle 8,4 
milyon dolara gerilemiştir. Rusya'nın Türkiye deri ve kürk giyim toplam 
ihracatındaki payı bu dönemde % 32,6’dır.  

Deri ve kürk giyim ihracatının diğer önemli ülkelerinden Fransa ve Almanya’ya 
yapılan ihracat bu dönemde sırasıyla % 15,3 ve % 4,9 artarak 4,1 milyon dolar 
ve 2,9 milyon dolara yükselirken, diğer önemli pazar İngiltere’ye ihracat ise     
% 246,1 artışla 2,1 milyon dolara yükselmiştir.  
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4- Saraciye Ürün Grubu 

Saraciye ürünleri ihracatımızın en önemli pazarı olan İtalya’ya yapılan ihracat, 
2014 yılının Ocak ayında % 2,9 düşüşle 4,9 milyon dolara gerilemiştir. 
İtalya'nın Türkiye saraciye ihracatındaki payı ise bu dönemde % 24 olarak 
kaydedilmiştir.  

Saraciye ihracatının diğer önemli pazarı olan Almanya’ya ihracat bu dönemde 
% 4 artarak 3 milyon dolara çıkarken, İngiltere’ye ihracat ise % 16,1 düşüşle 
2,3 milyon dolara gerilemiştir.  

Saraciye ihracatında bu dönemde Çek Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatın          
% 879 artışla 1,1 milyon dolara yükselmesi, Irak’a ihracatın ise % 157,3 artışla 
812 bin dolar olması dikkat çekmektedir.     
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5- Ayakkabı Ürün Grubu 

 
Ayakkabı ihracatımızın en önemli pazarı olan Rusya’ya 2014 yılı Ocak ayında 
% 19 düşüşle 12,7 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapılmıştır. Rusya'nın 
Türkiye’nin ayakkabı ihracatındaki payı % 22,3 seviyesindedir. 

Ayakkabı ihracatının diğer önemli pazarı olan Irak’a yapılan ihracat bu 
dönemde sırasıyla % 20,2 artarak 7,5 milyon dolara yükselirken, Irak’ın deri 
ürünleri ihracatındaki payı % 13,2’ye yükselmiştir.   

Bu dönemin başlıca yükselen pazarı % 103,4 artışla 4,5 milyon dolar ihracat 
seviyesine yükselen Ukrayna olmuştur.    

Ayakkabı ihracatının diğer geleneksel önemli pazarı olan Almanya’ya ihracat 
ise bu dönemde % 16,6 artışla 3,3 milyon dolara yükselmiştir. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



İTKİB / AR-GE ve MEVZUAT ŞUBESİ 14

2014 YILI OCAK AYINDA İHRACAT SEKTÖRLER İMİZİ ETKİLEYEN 
EKONOMİK GEL İŞMELER 

 
 

2014 yılı Ocak ayında ihracat sektörlerimizi etkileyen olayların başında, 
ABD Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımlarını 10 milyar $ daha azaltma 
kararının gelişmekte olan ekonomilere olan yansıması ile bu doğrultuda 
etkilenen döviz kurlarının yanısıra 17 Aralık sonrası artan risk algısı da etkili 
olmaktadır.   

Döviz kurlarıyla ilgili olarak, 2013 yılını 1 $=2,13 TL ve 1 €=2,94 
ortalama değerleriyle  kapatan Türk Lirası, ABD kaynaklı sermaye hareketi 
algılarına da bağlı olarak Ocak ayı boyunca dolar ve euro karşısında değer 
kaybetmiş bulunmaktadır. 1 $ = 2,39 TL ve 1 € = 3,12 seviyelerine kadar 
gerileyen TL’nin değeri, Merkez Bankası’nın müdahelesiyle 28 Ocak 2014 
tarihli toplantısında faiz oranlarını hızla yükseltmesinin ardından dengelenerek 
Şubat ayının ilk haftası itibariyle daha sakin bir seyir izlemektedir. İhracat 
sektörlerimizi yakından ilgilendiren dolar / euro paritesi ise 1,36 - 1,37 € / $ 
seviyelerinde seyretmektedir.  

Yeni yılın ilk ayında gerçekleşen döviz kurlarındaki hızlı iniş-çıkışlar 
ihracat sektörlerine yarardan çok zarar vermekte, kurların istikrarlı seyri ise 
ihracatın rekabet gücü açısından faydalı olmaktadır.  

Öte yandan Ocak ayında kurlarda yaşanan hızlı artış ile ihracat 
sektörlerinin hammadde ve girdi maliyetlerinin artmasının yanısıra faizlerde 
artış baskısı sonucunda kredi ve yatırım maliyetlerinin artarak bankaların kredi 
musluklarını kısması ve reel sektörün de yatırım iştahının azalmasıyla işsizlik 
oranlarında da önümüzdeki aylarda yükseliş olmasından endişe edilmektedir. 

Dünya Bankası Ocak ayında revize ettiği Global Economic Prospects 
(Küresel Ekonomik Beklentiler) raporunda küresel ekonominin bir dönüm 
noktasında olduğu ve gelişmiş ülke ekonomilerinin belirgin biçimde 
toparlanmakta olduğunu belirtmektedir. Gelişmiş ülkelerde devam eden 
toparlanmanın bu pazarlara ihracat yapan gelişmekte olan ülke ekonomilerini 
de olumlu etkileyeceği belirtilen raporda dünya ekonomisinin 2014 yılında        
% 3,2 büyüyeceği, Türkiye ekonomisinin ise aynı dönemde % 3,5 büyüme 
göstereceği ifade edilmektedir.    
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