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Not: Avrupa Birliği’nin 2020 yılı Denim kumaş ve Denim giyim ithalatının 

değerlendirildiği raporda AB Resmi İstatistik Ofisi EUROSTAT verileri 

kullanılmıştır. BREXIT süreci sebebi ile AB (27) Ülkeleri verileri kullanılmıştır. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ  

Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 yılında gerçekleştirdiği denim kumaş ithalatı, bir önceki 

yıla göre değer bazında %26,3 oranında azalarak 148 milyon €, miktar bazında ise 

%24,3 gerileyerek 19 bin ton değerinde gerçeklemiştir. AB’nin denim kumaş 

ithalatının %35,7’si Birlik içerisinden, %64,3’ü ise Birlik dışarısından tedarik 

edilmektedir. 2020 yılında AB’nin Birlik içinden ithalatı %24,9 oranında gerilerken, 

AB dışından ithalatı ise %27,1 oranında gerilemiştir. 

AB’nin Birlik dışından en fazla denim kumaş ithalatı 

gerçekleştirdiği ülkeler arasında Türkiye %41,1 pay ile birinci 

sırada yer almaktadır. AB’nin Türkiye’den ithalatı 2020 yılında 

değer bazında %30 oranında gerileyerek 39 milyon € olurken, 

miktar bazında ithalat %26,9 oranında gerileyerek 4,6 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin denim kumaş ithalatında kilogram başı birim fiyatlara bakıldığında Türkiye, 

8,50 € değeri ile 2. sırada yer almaktadır. 2020 yılında AB’nin Türkiye’den denim 

kumaş ithalatında kilogram başı birim fiyatı, bir önceki yıla göre %4,3 oranında 

gerilemiştir. 

AB’nin 2020 yılında Birlik içerisinden gerçekleştirdiği denim kumaş ithalatındaki 

birim fiyatlar %0,6 oranında azalarak 10,95 €, Birlik dışarısından gerçekleştirdiği 

denim kumaş ithalatında %3,7 oranında azalarak 6,49 €, toplam denim kumaş 

ithalatındaki birim fiyatlar ise %2,6 azalarak 7,59 € olmuştur.  

AB’nin denim konfeksiyon ithalatı, 2020 yılında %15,6 oranında azalarak 13 milyar 

€, miktar bazında ise %17,8 oranında azalarak 534 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin denim konfeksiyon ithalatının %51,5’i Birlik içerisinden, %48,5’i ise Birlik 

dışarısından tedarik edilmektedir. 2020 yılında AB’nin Birlik içinden ithalatı %8,9 

oranında gerilerken, AB dışından ithalatı ise %21,6 oranında gerilemiştir. 

Türkiye, 1,2 milyar € tedariki ile AB’nin Birlik dışından en fazla denim konfeksiyon 

ithalatı gerçekleştirdiği ikinci ülke olup, AB’nin Birlik dışından toplam denim 

konfeksiyon ithalatından %19,3 oranında pay almaktadır.  
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AB'NİN DEĞER BAZINDA DENİM KUMAŞ İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılındaki denim kumaş ithalatı incelendiğinde, ithalatın bir önceki yıla 

göre %26,3 oranında azalarak 148 milyon € değerinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

2015 yılından bu yana aralıksız olarak gerileyen AB denim kumaş ithalatı, 2020 

yılında 2019 yılına göre 53 milyon € değerinde azalmıştır.  
 

AB'NİN MİKTAR BAZINDA DENİM KUMAŞ İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılındaki denim kumaş ithalatı miktar bazında, bir önceki yıla göre %24,3 

oranında gerileyerek 19 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin denim kumaş 

ithalatı miktarı, 2015 yılından itibaren her sene gerilemektedir. 

AB'NİN DENİM KUMAŞ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği denim kumaş ithalatındaki birim fiyatlar, bir 

önceki yıla göre %2,6 oranında azalarak 7,59 € olarak gerçekleşmiştir. AB’nin denim 

kumaş ithalatındaki birim fiyatlar, son 5 yıldır kesintisiz olarak azalmaktadır.  
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ÜLKELER BAZINDA AB’NİN DENİM KUMAŞ İTHALATI  

 

AB’nin denim kumaş ithalatı, 2020 yılında değer bazında %26,3 oranında azalarak 148 

milyon €, miktar bazında ise %24,3 oranında azalarak 19 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin denim kumaş ithalatının %35,7’si Birlik içerisinden, %64,3’ü 

ise Birlik dışarısından tedarik edilmektedir. 2020 yılında AB’nin Birlik içinden ithalatı 

değer bazında %24,9 oranında gerilerken, Birlik dışından ithalatı ise değer bazında 

%27,1 oranında gerilemiştir. 

AB’nin Birlik dışından en fazla denim kumaş ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında 

Türkiye, %41,1 payı ile birinci sırada yer almaktadır. AB’nin Türkiye’den ithalatı 2020 

yılında değer bazında %30 oranında azalarak 39 milyon € olurken, miktar bazında ise 

%26,9 oranında gerileyerek 4,6 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Pakistan, 14 milyon € tedariki ile AB’nin Birlik dışından en fazla denim kumaş ithalatı 

gerçekleştirdiği ikinci ülkedir. Pakistan, AB’nin denim kumaş ithalatından %15,2 

oranında pay almaktadır. Fas ise 11 milyon Euro değerinde ihracatı ve %11,7 payı ile 

AB’nin en büyük 3. denim kumaş tedarikçisi konumundadır.   

 

AB’nin Birlik dışından denim kumaş tedarikinde Türkiye’nin payı 2013 yılında %63,1 

seviyesindeyken, 2020 yılında %41,1 seviyesine gerilemiştir. Bu gerilemeye rağmen, 

Türkiye, AB’nin en büyük denim kumaş tedarikçisi olma konumunu sürdürmektedir.  
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AB'NİN DENİM KUMAŞ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği denim kumaş ithalatında birim fiyatlar %2,6 

oranında azalarak 7,59 € değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik içinden 

gerçekleştirdiği ithalatta birim fiyatlar %0,6 azalarak 10,95 € olurken, Birlik dışından 

ithalatında ise %3,7 oranında azalarak 6,49 € değerine yükselmiştir.  

2020 yılında AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği denim kumaş 

ithalatında birim fiyatlar ülkeler bazında incelendiğinde, ilk sırada 

23,75 € ile Japonya’nın yer aldığı gözlemlenmektedir. AB’nin 

Japonya’dan denim kumaş ithalatında birim fiyatlar, 2020 yılında %23,7 oranında 

artış göstermiştir.  

AB’nin denim kumaş ithalatında birim fiyatlarda 2. sırada Türkiye yer almaktadır. 

AB’nin 2020 yılında Türkiye’den gerçekleştirdiği denim kumaş ithalatında birim fiyat 

%4,3 oranında azalarak 8,50 € değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Tunus’tan 2020 

yılındaki denim kumaş ithalatındaki birim fiyat ise, 2019’a %18,6 azalarak 7,62 € 

değerinde gerçekleşmiştir.  

 

AB’nin Türkiye’den denim kumaş ithalatında birim fiyatlar, 2017 yılından itibaren 

gerileme eğiliminde olup, 2020 yılında 8,5 € değerinde gerçekleşmiştir. 
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ÜLKELER BAZINDA AB'NİN DENİM KUMAŞ İHRACATI  

 

AB’nin denim kumaş ihracatı, 2020 yılında değer bazında %22,6 oranında azalarak 142 

milyon €, miktar bazında ise %22,7 oranında azalarak 16 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin denim kumaş ihracatının %31,4’ü Birlik içerisine, %68,6’sı ise 

Birlik dışarısına ihraç edilmektedir. 2020 yılında AB’nin değer bazında denim kumaş 

ihracatı Birlik içerisine %20,2 oranında gerilerken, AB dışına ihracatı ise %23,7 

oranında gerilemiştir. 

AB’nin Birlik dışına en fazla denim kumaş ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında 

Tunus %31,7 payı ile birinci sırada yer almaktadır. AB’nin Tunus’a denim kumaş 

ihracatı 2020 yılında değer bazında %25,8 oranında azalarak 31 milyon € olurken, 

miktar bazında ise %29,3 oranında gerileyerek 3,4 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye, %16,2 payı ile AB’nin en büyük 2. denim kumaş pazarı konumundadır. AB’nin 

Türkiye’ye denim kumaş ihracatı, 2020 yılında değer bazında %12 azalarak 16 milyon 

€, miktar bazında ise %6,6 oranında azalarak 2 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

Fas’a 2020 yılında gerçekleştirilen 13 milyon Euro değerindeki ihracat, AB’nin denim 

kumaş ihracatının %13,6’sını oluşturmaktadır.  AB tarafından Fas’a gerçekleştirilen 

denim kumaş ihracatı 2020 yılında değer bazında %29,9 azalarak 13 milyon €, miktar 

bazında ise %25,5 oranında azalarak 1,6 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  
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ÜLKELER BAZINDA AB’NİN DENİM KONFEKSİYON İTHALATI  

 

AB’nin denim konfeksiyon ithalatı, 2020 yılında değer bazında %15,6 oranında 

azalarak 13 milyar €, miktar bazında ise %17,8 oranında azalarak 534 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB’nin denim konfeksiyon ithalatının %51,5’i Birlik içerisinden, 

%48,5’İ ise Birlik dışarısından tedarik edilmektedir. 2020 yılında AB’nin Birlik içinden 

ithalatı değer bazında %8,9 oranında gerilerken, Birlik dışından ithalatı ise değer 

bazında %21,6 oranında gerilemiştir. 

AB’nin Birlik dışından en fazla denim konfeksiyon ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler 

arasında Bangladeş %23,8 payı ile birinci sırada yer almaktadır. AB’nin Bangladeş’ten 

ithalatı 2020 yılında değer bazında %23 oranında azalarak 1,5 milyar € olurken, 

miktar bazında ise %19 oranında gerileyerek 110 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye, %19,3 payı ile AB’nin Birlik dışından en fazla denim konfeksiyon ithalatı 

gerçekleştirdiği ikinci ülke konumundadır. AB’nin Türkiye’den denim konfeksiyon 

ithalatı 2020 yılında değer bazında %12 azalarak 1,2 milyar €, miktar bazında ise 

%10,1 oranında azalarak 51 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

Çin ise %11 payı ve yaklaşık 700 milyon € tedariki ile AB’nin denim konfeksiyon 

ithalatındaki en büyük 3. tedarikçisi konumundadır.  

 

AB’nin Birlik dışından en büyük 2. denim konfeksiyon tedarikçisi olan Türkiye’nin, 

tedarikte yaşanan gerilemeye rağmen payını %17,2’den %19,3’e çıkarması dikkat 

çekmektedir.  
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ÜLKELER BAZINDA AB'NİN DENİM KONFEKSİYON İHRACATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği denim konfeksiyon ihracatı, değer bazında %11,3 

oranında azalarak 9,9 milyar €, miktar bazında ise %11,7 oranında azalarak 267 bin 

ton olarak gerçekleşmiştir. AB’nin denim konfeksiyon ihracatının %72,2’si Birlik 

içerisine, %27,8’i ise Birlik dışarısına ihraç edilmektedir. 2020 yılında AB’nin değer 

bazında denim konfeksiyon ihracatı Birlik içerisine %9,5 oranında gerilerken, AB 

dışına ihracatı ise %15,5 oranında gerilemiştir. 

AB’nin Birlik dışına en fazla denim konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler 

arasında İsviçre %23 payı ile birinci sırada yer almaktadır. AB’nin İsviçre’ye denim 

konfeksiyon ihracatı 2020 yılında değer bazında %1,3 oranında azalarak 635 milyon € 

olurken, miktar bazında ise %0,4 oranında artarak 6 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

İngiltere, %20,8 payı ile 576 milyon € ithalatı ile AB’nin en büyük 2. denim konfeksiyon 

pazarı, Rusya ise %8,1 payı ve 225 milyon € ithalatı ile AB’nin en büyük 3. denim 

konfeksiyon pazarı konumundadır.  

Türkiye ise %2,2 payı ile AB’nin en büyük 8. denim konfeksiyon pazarı konumundadır. 

AB’nin Türkiye’ye denim konfeksiyon ihracatı 2020 yılında değer bazında %34,2 

oranında azalarak 60 milyon €, miktar bazında ise %33,2 oranında azalarak 2 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 10 / 10 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Avrupa Birliği Denim Kumaş ve Denim 

Konfeksiyon Dış Ticaret Raporu 

2020 Yılı Değerlendirmesi 

DENİM KUMAŞ VE DENİM KONFEKSİYON GTİPLERİ  

 

 


