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Not: Küresel denim kumaş – denim konfeksiyon dış ticaretinin değerlendirildiği 

raporda ITC Trade Map, Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi, İhracatçı Birlikleri Bilgi 

Sistemi ve AB Resmi İstatistik Ofisi EUROSTAT olmak üzere 4 farklı veri kaynağı 

kullanılmıştır. Kaynakların farklı olması sebebiyle veriler arasında kısmi 

tutarsızlıklar gözlemlenebilmektedir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ  

Dünyada 2019 yılı denim kumaş ihracatının %15,8 oranında gerileyerek 4,2 milyar 

dolar değerinde gerçekleştirildiği, son 10 yılda ise ithalatın yaklaşık 1 milyar dolar 

seviyesinde gerilediği gözlemlenmektedir. Denim kumaş ürün grubunda dünyanın en 

büyük ihracatçısı konumunda olan Çin, küresel denim kumaş ihracatından aldığı 

%47,3 pay ve 2 milyar dolar ihracatı ile birinci sırada yer almaktadır.  

Dünya’nın en büyük 4. denim kumaş ihracatçısı konumunda yer alan Türkiye’nin 

2019 yılındaki ihracatı, 2018 yılına kıyasla %11,6 azalarak 299 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye, dünya denim kumaş ihracatından %7,2 pay almaktadır. 

Aynı zamanda AB’nin en büyük denim kumaş tedarikçisi olan Türkiye, AB’deki pazar 

daralmasına rağmen 2019 yılında da birincilik konumunu sürdürmüştür.  

Küresel denim kumaş ithalatına bakıldığında ise ithalatın bir önceki yıla göre %10,9 

azalarak 3,9 milyar dolar seviyesine gerilediği, küresel denim kumaş ithalatında 

Bangladeş’in %31,4 oranında pay ile birinci sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. 

Bangladeş’in 2019 yılındaki denim kumaş ithalatı, 2018 yılına göre %31,4 oranında 

azalarak 788 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Küresel denim konfeksiyon dış ticareti, denim konfeksiyon ürün gruplarının 12’li 

bazda olması sebebiyle incelenememektedir. Türkiye’nin denim konfeksiyon dış 

ticaretinin incelendiği raporda, Türkiye’nin denim konfeksiyon ihracatının 2019 

yılında %1,9 oranında gerileyerek 1,6 milyar dolar değerinde, ithalatının ise %9,8 

oranında gerileyerek 147 milyon dolar değerinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir.  

Türkiye’nin denim konfeksiyon ihracatında 2017 yılına kadar %20’ye yakın payı olan 

İspanya’nın 2018 ve 2019 yılında Türkiye’nin toplam denim kumaş ihracatı içerisinde 

payında dikkat çekici gerilemeler, bununla birlikte Hollanda’ya ise denim 

konfeksiyon ihracatının 2019 yılında %28 oranında arttığı gözlemlenmiştir. 

Türkiye’nin Hollanda’ya denim kumaş ihracatındaki yüksek artışla birlikte, Hollanda 

Türkiye’nin en fazla denim konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler 

sıralamasında bir basamak atlayarak 3. Sıraya yükselmiştir. 

 

Küresel denim kumaş ve denim konfeksiyon hazırgiyim dış ticaretinin değerlendirildiği rapor, her yıl 

küresel dış ticaret verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılda bir defa olmak üzere hazırlanmaktadır. 

Rapora ilişkin detaylı bilgi için tekstilarge@itkib.org.tr adresine mail atabilirsiniz.  

mailto:tekstilarge@itkib.org.tr
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DENİM KUMAŞ ÜRÜN GRUBU GTİPLERİ  

 

 

DENİM KONFEKSİYON ÜRÜN GRUBU GTİPLERİ  

 

 

 

 

 



 

Sayfa 4 / 12 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Küresel Denim Kumaş Dış Ticareti 

2019 Yılı Değerlendirmesi 

DENİM KUMAŞ İHRACATI 

DÜNYA DENİM KUMAŞ İHRACATI 

 

Dünya denim kumaş ihracatı son 10 yılda dalgalı bir seyir izlemiştir. 2018 yılında 

yaklaşık 5 milyar dolara kadar yükselen dünya denim kumaş ihracatı, 2019 yılı 

sonunda %15,8 oranında gerileyerek 4,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 

yılında son 10 yılın en düşük küresel denim kumaş ihracatı gözlemlenmiştir.   

 

Dünyanın en büyük 4. denim kumaş ihracatçısı Türkiye’nin ise küresel ihracattan 

aldığı pay %7,2’dir. Türkiye’nin dünya denim kumaş ihracatındaki payı 2017 yılında 

%8,6 seviyesine kadar yükselmişken son 4 yıl içerisinde pay %1,4 puan gerilemiştir.  

Dünya denim kumaş ithalatında payını en çok artıran ülke ise Bangladeş olmuştur. 

Bangladeş’in 2010 yılında %8 olan küresel denim kumaş ithalattaki payı, 2019 yılında 

%20,4’e kadar yükselmiştir. 
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Dünya’da en fazla denim kumaş ihracatı gerçekleştiren ülkelere bakıldığında Çin, 2 

milyar dolarlık ihracatı ve dünya ihracatından aldığı %47,3 oranında pay ile birinci 

sırada yer almaktadır. Çin’in 2019 yılında denim kumaş ihracatı %5,5 oranında 

gerilemiştir.  

Hindistan 2019 yılında %8,9 oranında ihracat artışı ve 441 milyon dolar ihracatı ile 

dünyanın en büyük 2. denim kumaş ihracatçısı, Hong Kong ise 301 milyon dolar 

değerinde ihracatıyla dünyanın en büyük 3. denim kumaş ihracatçısıdır.  

Türkiye ITC Trade Map verileri ile 2019 yılında 299 milyon dolar değerinde denim 

kumaş ihracatı gerçekleştirmiş olup, küresel denim kumaş ihracatında 4. Sırada yer 

almaktadır.  

Dünya’da en fazla denim kumaş ihracatı gerçekleştiren ilk 15 ülkeye bakıldığında en 

dikkat çekici artış Vietnam’da gözlemlenmektedir. Vietnam, 2015 yılında 9 milyon 

dolar değerinde olan denim kumaş ihracatını her geçen yıl kesintisiz artırmış; 

Vietnam’ın 2019 yılında ihracatı bir önceki yıla göre %60 oranında artmıştır.  

2019 yılı denim kumaş ihracatında en önemli düşüşlerden biri ise Mısır’da 

yaşanmıştır. 2018 yılında kadar 100 milyon doların üzerinde ihracatla dünyanın en 

büyük 8. Denim kumaş ihracatçısı olan Mısır, 2019 yılında ihracatındaki %41,8 

oranında gerilemeyle 11. Sıraya gerilemiştir.  

Pakistan’ın 2019 yılı denim kumaş ihracat verileri açıklanmadığı için mirror data verileri 
kullanılmıştır.  
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TÜRKİYE’NİN YILLAR İTİBARİYLE DENİM KUMAŞ İHRACATI  

 

İhracatçı Birlikleri Bilgi Sistemi verilerine göre Türkiye’nin 2019 yılı denim kumaş 

ihracatı %11,6 oranında gerileyerek 302 milyon dolar değerinde gerçeklemiştir. 2013 

yılına kadar dalgalı bir seyir izlese de artış eğiliminde olan Türkiye denim kumaş 

ihracatı, 2013 yılından itibaren kademeli olarak gerilemeye başlamıştır. Türkiye’nin 

denim kumaş ihracatı 2014 yılında %2,5, 2015 yılında %11,1 oranında gerilerken 2016 

yılında %4,6 oranında bir artış yakalamış; 2017 yılında %6,4, 2018 yılında ise %8 

oranında gerilemiştir. 

 

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA DENİM KUMAŞ İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜLKELER   

 

Türkiye’nin denim kumaş ihracatında ilk sırada %15,8 payı ile Tunus yer almaktadır. 

2019 yılında Tunus’a yapılan denim kumaş ihracatı %12,8 oranında azalarak 48 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin denim kumaş ihracatında 2. 

Sırada yer alan Mısır, Türkiye’nin toplam denim kumaş ihracatından %13,8 pay 

almaktadır.  2019’da Türkiye’nin Tunus’a denim kumaş ihracatı %16,9 azalarak 42 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin denim kumaş ihracatında en dikkat 

çekici artış ise %40,8 oranında artış ile Vietnam’da yaşanmıştır. 
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DENİM KUMAŞ İTHALATI 
 

DÜNYA DENİM KUMAŞ İTHALATI 

 

Dünya denim kumaş ithalatı 2019 yılında %10,9 oranında gerileyerek yaklaşık 3,9 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Son 10 yılda en yüksek denim kumaş ithalatı verisi 2011 yılında (4,6 milyar dolar) 

gözlemlenirken, en düşük ithalat verisi ise 2019 yılında gözlemlenmiştir.  

 

Türkiye’nin ise küresel denim kumaş ithalatından aldığı pay %7,1’dir. Türkiye’nin 

dünya denim kumaş ithalatındaki payı 2011 yılında %9,4 seviyesine kadar 

yükselmişken son 2 yıl içerisinde payı %1,4 puan gerilemiştir.  

Dünya denim kumaş ithalatında payını en çok artıran ülke ise Vietnam olmuştur. 

Vietnam’ın 2010 yılında %1 olan küresel denim kumaş ithalatındaki payı, son 6 yıldır 

kesintisiz bir şekilde artarak 2019 yılında %9,1’e kadar yükselmiştir. 
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Not: Bangladeş, Vietnam, Kamboçya, Kolombiya, Mısır, Tunus, Sri Lanka ve Nikaragua’nın 2019 yılı 
denim kumaş ithalat verileri açıklanmadığı için mirror data verileri kullanılmıştır. 
 

Dünya’da en fazla denim kumaş ithalatı gerçekleştiren ülkelere bakıldığında 

Bangladeş, 788 milyon dolarlık ithalatı ve dünya ithalatından aldığı %20,4 oranında pay 

ile birinci sırada yer almaktadır. Bangladeş’in 2019 yılında denim kumaş ihracatı %31,4 

oranında gerilemiştir. 788 Milyon dolar değerinde denim kumaş ithalatıyla Bangladeş, 

son 5 yılın en düşük denim kumaş ithalatını gerçekleştirmiştir.  

Vietnam 2019 yılında %9,1 oranında ithalat artışı ve 353 milyon dolar ithalatı ile 

dünyanın en büyük 2. denim kumaş ithalatçısıdır. 2018 yılında dünyanın en büyük 8. 

Denim kumaş ithalatçısı olan Vietnam, 2019 yılında gerçekleştirdiği %76 oranındaki 

ithalat artışıyla 6 basamak atlayarak 2. Sıraya yükselmiştir.  

Dünya’da en fazla denim kumaş ihracatı gerçekleştiren ilk 15 ülkeye bakıldığında en 

dikkat çekici artış yine Vietnam’da gözlemlenmektedir. Vietnam, 2016 yılında 115 

milyon dolar değerinde olan denim kumaş ithalatını her geçen yıl kesintisiz artırmıştır.  

Türkiye, ITC Trade Map verileri ile 2019 yılında 273 milyon dolar değerinde denim 

kumaş ithalatı gerçekleştirmiş olup, küresel denim kumaş ithalatında 4. Sırada yer 

almaktadır.  

2019 yılı denim kumaş ihracatında en önemli düşüşlerden biri ise Hong Kong’da 

yaşanmıştır. 2018 yılında gerçekleştirdiği 334 milyon dolar ithalatla dünyanın en büyük 

2. Denim kumaş ithalatçısı olan Hong Kong, 2019 yılında ithalatındaki %15,8 oranında 

gerilemeyle 3. sıraya gerilemiştir.  
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DENİM KUMAŞ İTHALATI  

Türkiye’nin en büyük tedarikçisi olduğu Avrupa Birliği’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği 

denim kumaş ithalatına bakıldığında, ithalatın %11,6 oranında gerileyerek 201 milyon 

euro değerinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

AB’nin 2019 yılında Türkiye’den denim kumaş ithalatı 2019 yılında %15,0 oranında 

gerileyerek 56 milyon euro değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Türkiye’den yıllar 

itibariyle denim kumaş ithalatına bakıldığında ithalatın 97 milyon eurodan 56 milyon 

euroya kadar gerilediği gözlemlenmektedir. AB’nin Birlik dışı ülkelerden ithalatına 

bakıldığında Türkiye’den denim kumaş ithalatı 2016 yılında toplam ithalatının 

%55,7’sini oluştururken, 2019 yılına kadar Türkiye’nin payı %43,1’e kadar gerilemiştir.  

 

Pakistan ise %16,8 payı ile AB’nin Birlik dışından ithalat gerçekleştirdiği en büyük 2. 

denim kumaş tedarikçisidir.  2019 yılında AB’nin Pakistan’dan denim kumaş ithalatı 

2018 yılına göre %8 artarak 22 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Son 5 yıldır AB’nin 

Pakistan’dan denim kumaş ithalatında dikkat çekici bir artış gözlemlenmemektedir. 

Fas ise AB’nin son üç yılda en fazla denim kumaş tedariki sağladığı ülkelerin başında 

gelmektedir. 2016 yılında kadar 1 milyon euro olan AB’nin Fas’tan denim kumaş 

ithalatı, 2017 yılında 17 milyon euroya kadar yükselmiş, 2018 yılında 17 milyon euro, 

2019 yılında ise 14 milyon euro olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2019 yılında en fazla denim kumaş ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke içerisinde 

ithalat artışı ile en çok dikkat çeken ülke Çin olmuştur. 2019 yılında AB’nin Çin’den 

denim kumaş ithalatı %22,3 oranında artarak 9 milyon euro değerinde gerçekleşmiştir.  
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Türkiye’ye ait resmî veriler ile Türkiye’nin 2019 yılı denim kumaş ithalatı %27,3 

oranında gerileyerek 234 milyon dolar değerinde gerçeklemiştir. 2011 yılına kadar artan 

denim kumaş ithalatı, 2012 yılından itibaren azalma eğilimine geçmiştir. 

  

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA DENİM KUMAŞ İTHALATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜLKELER  

 

Türkiye’nin denim kumaş ithalatında ilk sırada %37,9 payı ile Pakistan yer 

almaktadır. 2019 yılında Pakistan’dan gerçekleştirilen denim kumaş ithalatı %15,7 

oranında azalarak 89 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin denim 

kumaş ithalatında 2. sırada yer alan Mısır, Türkiye’nin toplam denim kumaş 

ithalatından %21,8 pay almaktadır.  2019’da Türkiye’nin Mısır’dan denim kumaş 

ithalatı %16,8 azalarak 51 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin denim 

kumaş ithalatındaki en dikkat çekici artış ise %33,9 oranında artış ile Makedonya’da 

yaşanmıştır. 



 

Sayfa 11 / 12 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Küresel Denim Kumaş Dış Ticareti 

2019 Yılı Değerlendirmesi 

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA DENİM KONFEKSİYON İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜLKELER  

 

Türkiye’nin denim konfeksiyon ihracatının 2015 yılından beri artış eğiliminde olduğu, 

ihracatın 2017 yılında 1,7 milyar dolarla zirveye ulaştığı, 2017 yılından itibaren ise 

kısmi gerilemeler gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Türkiye’nin 2019 yılında 

gerçekleştirdiği denim konfeksiyon ihracatı, 2018’e göre %3,6 oranında azalarak 1,6 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin denim konfeksiyon ihracatında ilk sırada %17,8 payı ile Almanya yer 

almaktadır. 2019 yılında Almanya’ya yapılan denim konfeksiyon ihracatı, %4,4 

oranında azalarak 286 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

%15,4 payı ile 2. sırada yer alan İspanya’ya yapılan ihracat %15 azalışla 247 milyon 

dolar olurken, %13,3 payı ile 3. sırada yer alan Hollanda’ya yapılan ihracat ise %27,3 

oranında artarak 214 milyon dolar olmuştur.  

Türkiye’nin 2019 yılı denim konfeksiyon ihracatında ABD’ye gerçekleştirilen %7,7 

oranındaki artış ve Rusya’ya gerçekleştirilen %7,1 oranındaki artış dikkat çekicidir. 

ABD’ye Türkiye’nin denim konfeksiyon ihracatı bir önceki yıla göre 4 milyon dolar 

artarak 59 milyon dolar, Rusya’ya ise 3 milyon dolar artarak 59 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin en fazla denim konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülkeye 

bakıldığında, ihracatın en fazla gerilediği ülkeler ise %18,2 oranında gerilemeyle 

İngiltere, %15 oranında gerilemeyle İspanya, %8,7 oranında gerilemeyle İsveç dikkat 

çekmektedir.  

2017 yılına kadar Türkiye’nin en fazla 

denim konfeksiyon ihracatı 

gerçekleştirdiği İspanya, 2018 yılından 

itibaren ikinci sıraya gerilemiştir. 

Türkiye’nin toplam denim konfeksiyon 

ihracatı içerisinde İspanya’nın payı 2017 

yılında %19,3’ken 2018 yılında %17,5’a, 

2019 yılında ise %15,3’e gerilemiştir. 
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TÜRKİYE’NİN EN FAZLA DENİM KONFEKSİYON İTHALATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜLKELER  

Türkiye’nin 2019 yılında denim konfeksiyon ithalatı, %9,8 oranında gerileyerek 147 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin denim konfeksiyon ithalatının son 

5 yılda kademeli bir şekilde gerilediği gözlemlenmektedir. 2015 yılında Türkiye’nin 212 

milyon dolar değerindeki denim konfeksiyon ithalatı, 2016 yılında 196 milyon dolara, 

2017 yılında 184 milyon dolara, 2019 yılında ise 147 milyon dolara gerilemiştir.  

 

Türkiye’nin denim konfeksiyon ithalatında ilk sırada %34,4 pay ile Mısır yer 

almaktadır. 2019 yılında Mısır’dan gerçekleştirilen denim konfeksiyon ithalatı, %30,6 

oranında azalarak 51 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin denim konfeksiyon ithalatında 2. sırada yer alan Bangladeş’in payı 

%18’dir. 2019 yılında Bangladeş’ten gerçekleştirilen denim konfeksiyon ithalatı %18,8 

oranında artarak 27 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

3. sırada yer alan Pakistan’dan denim konfeksiyon ithalatı ise %36,5 artışla 15 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en fazla denim konfeksiyon ithalatı 

gerçekleştirdiği ilk 10 ülke arasında en fazla ithalat artışı ile dikkat çeken Pakistan, 

Türkiye’nin toplam denim konfeksiyon ithalatından %10 pay almaktadır. 

Türkiye’nin denim konfeksiyon ithalatındaki en dikkat çekici düşüş ise %42,2 ile 

Bulgaristan’da yaşanmıştır. Türkiye’nin Bulgaristan’dan denim konfeksiyon ithalatı 

2019 yılında 6 milyon dolara gerilemiştir.  

Türkiye’nin 2019 yılına kadar kayda değer bir ithalatı bulunmayan Türkmenistan’dan, 

2019 yılında gerçekleştirilen 5 milyon dolarlık ithalat dikkat çekicidir. Türkmenistan 

2019 yılında Türkiye’nin toplam denim konfeksiyon ithalatından %3,5 oranında pay 

almıştır.  


