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gözlemlenebilmektedir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Dünyada 2019 yılı dokuma kumaş ihracatının %4,6 oranında gerileyerek 74,3 milyar 

dolar değerinde gerçekleştirildiği, son 10 yılda ise ihracatın 5,5 milyar dolar 

seviyesinde arttığı gözlemlenmektedir.  Dokuma kumaş ürün grubunda dünyanın en 

büyük ihracatçısı konumunda olan Çin, küresel dokuma kumaş ihracatından aldığı 

%50,9 pay ve 37,8 milyar dolar ihracatı ile birinci sırada yer almaktadır.  

Dokuma kumaş ürün grubu dış ticaretinin alt ürün grupları bazında incelendiği 

raporda, sentetik – suni filament ipliklerden dokuma kumaş ürün grubu ihracatının 

her geçen yıl arttığı gözlemlenirken, pamuklu dokuma kumaş ihracatında ise 

gerilemeler yaşandığı gözlemlenmektedir.  

Türkiye ise 2019 yılında küresel dokuma kumaş ihracatından aldığı %3,1 oranında 

payı koruyarak Dünya’nın en büyük 5. dokuma kumaş tedarikçisi olma konumunu 

2019 yılında da sürdürmüştür. Türkiye, toplam dokuma kumaş ihracatının %44’ünü 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirmektedir.  

Küresel dokuma kumaş ithalatına bakıldığında ise ithalatın bir önceki yıl ile aynı 

seviyede kalarak 65 milyar dolar değerinde gerçekleştiği, küresel dokuma kumaş 

ithalatında Vietnam’ın %10,6 oranında pay ile birinci sırada yer aldığı 

gözlemlenmektedir. Dokuma kumaş alt ürün grupları bazında hemen hemen tüm 

ürün gruplarında ithalat artışı gerçekleştiren Vietnam’ın ithalatı son 5 yılda yükselen 

bir ivme ile artmaktadır. Zira raporun son bölümünde yer alan dokuma hazırgiyim 

ihracat verilerine bakıldığında Vietnam’ın dokuma hazırgiyim ihracatının 2019 

yılında %18 oranında arttığı dikkat çekmektedir. Yakın zamanda AB Serbest Ticaret 

Anlaşmasının yürürlüğe girmesi beklenen Vietnam’ın, anlaşmanın yürürlüğe girmesi 

ile birlikte AB’de Türkiye’nin en önemli rakiplerinden biri olabileceği 

değerlendirilmektedir.  

Küresel dokuma kumaş ve dokuma 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 atabilir ya da İstanbul Tekstil ve 

Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) web sayfası ve İTHİB aplikasyonunda yer alan Tekstil ve 

Hammaddeleri Sektörü Küresel İthalat Portalını inceleyebilirsiniz. Hazırlanan portalda üzerine 

tıkladığınız ülkenin son 5 yıllık dokuma kumaş ithalatını inceleyebilir, başka ülkelerle karşılaştırma 

yapabilirsiniz. 

Küresel İthalat Portalı:  https://www.ithib.org.tr/kuresel_ithalat/tekstil.htm  

mailto:tekstilarge@itkib.org.tr
https://www.ithib.org.tr/kuresel_ithalat/tekstil.htm
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DÜNYA DOKUMA KUMAŞ DIŞ TİCARETİ 

DÜNYA DOKUMA KUMAŞ İHRACATI 

 

Son 10 yılda dünya dokuma kumaş ihracatına bakıldığında ihracatın 5 milyar dolar 

seviyesinde artarak 2019 yılında 74 milyar dolara kadar yükseldiği 

gözlemlenmektedir. Esasında 2014 yılında 85 milyar dolara kadar yükselen dünya 

dokuma kumaş ihracatı 2015 yılında %6,4, 2016 yılında ise %5,6 oranında gerileyerek 

75 milyar dolar seviyelerine gerilemiştir.  
 

DÜNYADA EN FAZLA DOKUMA KUMAŞ İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER 

 

Dünya’da en fazla dokuma kumaş ihracatı gerçekleştiren ülkelerine bakıldığında Çin, 

74 milyar dolarlık dünya ihracatından aldığı %51 oranında pay ile birinci sırada yer 

almaktadır. Çin’in 2019 yılında dokuma kumaş ihracatı %1,7 oranında artmıştır   

Dünya’da en fazla dokuma kumaş ihracatı gerçekleştiren 

ülkelerine bakıldığında Hindistan %8,3 oranında ihracat artışıyla 

dikkat çekerken Almanya’nın dokuma kumaş ihracatı %11,6 

oranında gerilemiştir. Türkiye ise dünyanın en büyük 5. Dokuma 

kumaş ihracatçısı olarak küresel ihracattan %3,1 oranında pay almaktadır. 

Türkiye’nin dokuma kumaş ihracatı ITC Trademap verilerine göre 2019 yılında %6,6 

oranında gerileyerek 2,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA DOKUMA KUMAŞ İHRACATI 

 

Dünyada 2019 yılında gerçekleştirilen dokuma kumaş ihracatı alt ürün grupları 

bazında incelendiğinde, ilk sırada %38,6 payı ile Sentetik-Suni Filament İpliklerden 

Dokuma Kumaşların olduğu gözlemlenmektedir. Dünya Sentetik-Suni Filament 

İpliklerden Dokuma Kumaş ihracatı, %1,5 oranında artış göstererek 28,7 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

%32,6 payı ile 2. sırada yer alan Pamuklu 

Dokuma Kumaş ihracatı, bir önceki yıla 

göre %12 oranında azalarak, 24,2 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Sentetik-Suni Devamsız İpliklerden 

Dokuma Kumaş ihracatı ise %1,9 

oranında azalarak 14,8 milyar dolar 

gerçeklemiştir. Sentetik-Suni Devamsız 

İpliklerden Dokuma Kumaş ihracatının 

toplam Dokuma Kumaş ihracatındaki 

payı ise %20’dir.  

2019 yılında Bitkisel Liften Dokuma Kumaş ihracatı %0,2 oranında artarak 2,1 milyar 

dolar, İpekli Dokuma Kumaş ihracatı ise %6,7 oranında azalarak, 1,2 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 

Küresel ölçekte dokuma kumaş ihracatına bakıldığında son 5 yılda sentetik suni 

filament ipliklerden dokuma kumaş ihracatı kısmen bir artış göstermiş, sentetik – suni 

devamsız liflerden dokuma kumaş ihracatı 15 milyar dolar seviyelerinde kalmış, 

bitkisel liflerden dokuma kumaş 2 milyar dolar ile aynı seviyede kalırken ipekli 

dokuma kumaşlar 1 milyar dolarlık ihracat değeri ile aynı seviyede kalmıştır.  

Ancak pamuklu dokuma kumaşlara bakıldığında 2015 yılında 29 milyar dolar 

değerinde olan ihracatın kademeli olarak gerileyerek 2019 yılında 24 milyar dolara 

düşmesi dikkat çekicidir.  
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SENTETİK SUNİ FİLAMENT İPLİKLERDEN DOKUMA KUMAŞ İHRACATI  

 

2019 yılında sentetik-suni filament ipliklerden dokuma kumaş ihracatı incelendiğinde, 

ihracatın %53,7’sini Çin tek başına gerçekleştirmektedir. Çin’in son 5 yıldır ilgili ürün 

grubu ihracatına bakıldığında ihracatının, son 5 yılda yaklaşık 5 milyar dolar arttığı 

dikkat çekmektedir. 

Sentetik-suni filament ipliklerden 

dokuma kumaş ihracatında ikinci 

sırada yer alan Güney Kore’nin ise 

2019 yılında ihracatı %4,4 oranında 

gerileyerek 1,7 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Çin’in aksine Güney 

Kore’nin ilgili ürün grubunda ihracatı 

son 5 yılda kademeli olarak 

gerilemiştir. 

 

Tayvan yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde ihracatla dünya sentetik – suni filament 

ipliklerden dokuma kumaş ihracatında 3. Sırada yer alırken, Japonya 1,2 milyar dolar 

değerinde ihracatla 4. Sırada, Hindistan ise 1,1 milyar dolar değerinde ihracatla 5. 

Sırada yer almıştır.  

Türkiye, ITC Trade Map verilerine göre 2019 yılında 812 milyon dolar değerinde 

sentetik – suni filament ipliklerden dokuma kumaş ihracatı gerçekleşmiş olup, 

Türkiye’nin ilgili ürün grubu ihracatı son 5 yılda 100 milyon doların üzerinde 

gerilemiştir.  

2019 yılında Hindistan’ın sentetik – suni filament ipliklerden dokuma kumaş ihracatı 

%22,7 oranında artışla dikkat çekerken, Almanya’nın ihracatı %7,5 oranında 

gerilemiştir.  
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PAMUKLU DOKUMA KUMAŞ İHRACATI  

 

Dünyada 2019 yılında gerçekleştirilen pamuklu dokuma kumaş ihracatı, bir önceki 

yıla göre %12 oranında azalarak 24,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Pamuklu 

Dokuma Kumaş ihracatında ilk sırada %51,5 payı ve 12,5 milyar dolar ihracat ile Çin 

yer almaktadır. Çin’in ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 gerileme kaydetmiş ve son 5 

yılda yaklaşık 2 milyar dolar değerinde gerilemiştir.  

Hindistan %8 payı ve 1,9 milyar dolar ihracatı ile 2. sırada yer almaktadır. 

Hindistan’ın ihracatı bir önceki yıla göre %5,9 artış kaydetmiştir. Dünya’da en fazla 

dokuma kumaş ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında Avusturya ile birlikte 

Hindistan’ın ihracatındaki artış dikkat çekicidir.  

3. sırada %4,8 payı ve 1,2 milyar dolar ihracatı ile Pakistan yer alırken, 

Pakistan’ın ihracatındaki %47,1 oranındaki düşüş dikkat çekmektedir. 

Pakistan dünya dokuma kumaş ihracatından %4,8 oranında pay 

almaktadır. 2019 yılına kadar dünya pamuklu dokuma kumaş 

ihracatından %8 oranında pay alan Pakistan’ın 2019 yılında küresel ölçekten aldığı 

pay 3 puan gerilemiştir.  

İtalya dünya dokuma kumaş ihracatından aldığı %4,4 oranında payla 2019 yılında 1 

milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir.  

Türkiye ise pamuklu dokuma kumaş ihracatından %3,7 oranında aldığı pay ile 5. 

Sırada yer almaktadır. 2019 yılında Türkiye’nin gerçekleştirmiş olduğu Pamuklu 

Dokuma Kumaş ihracatı, bir önceki yıla göre %8,1 oranında azalarak 895 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılına kadar 1 milyar doların üzerinde pamuklu dokuma 

kumaş ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 2018 yılında ihracatı 974 milyon dolara 

gerilemiştir.  
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SENTETİK SUNİ DEVAMSIZ İPLİKLERDEN DOKUMA KUMAŞ İHRACATI   

 

Dünyada 2019 yılında gerçekleştirilen sentetik-suni devamsız ipliklerden dokuma 

kumaş ihracatı, bir önceki yıla göre %1,9 oranında azalarak 14,8 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.   

Sentetik-suni devamsız ipliklerden dokuma kumaş ihracatında ilk sırada %52,7 payı 

ve 7,8 milyar dolar ihracatı ile Çin yer almaktadır.  Çin’in ihracatı bir önceki yıla göre 

%3,2 oranında artış göstermiştir. %4,2 payı ve 621 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada 

yer alan İtalya’nın ihracatı %8,1 oranında azalırken, %4,1 payı ve 607 milyon dolar 

ihracatı ile 3. sırada yer alan Hindistan’ın ihracatı %3,8 oranında azalmıştır.  

 2019 yılında Türkiye’nin sentetik-suni devamsız 

ipliklerden dokuma kumaş ihracatı bir önceki 

yıla göre, %0,8 oranında azalarak 539 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, dünya 

ihracatında %3,6 payı ile 5. Sırada yer 

almaktadır. Türkiye’nin ilgili ürün grubu 

ihracatı 2015 yılından beri yükselen bir ivme ile 

artarken 2019 yılında küresel talep 

daralmasının da bir sonucu olarak gerilemiştir.  

Dünya’da en fazla sentetik-suni devamsız ipliklerden dokuma kumaş ihracatı 

gerçekleştiren ilk 10 ülkeye bakıldığında ABD’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği %6,2 

oranındaki ihracat artışı dikkat çekmektedir. ABD’nin ilgili ürün grubu ihracatı 2016 

yılında bir miktar gerilese de 2019 yılına kadar sürekli artmıştır.  

İlk 10 ülke arasında ilgili ürün grubunda ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %11,6 

oranında gerilemeyle Almanya’dır. Almanya’nın ilgili ürün grubu ihracatı bir önceki 

yıla göre %11,6 oranında gerileyerek 539 milyon dolar değerinde gerçeklemiş ve 

Almanya ilgili ürün grubunda bir basamak gerileyerek 6. sıraya düşmüştür.   
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YÜN VE İNCE-KABA HAYVAN KILLARINDAN DOKUMA KUMAŞ İHRACAT I 

 

Dokuma kumaş ürün grubu içerisinde Çin’in en büyük ihracatçı olmadığı tek ürün 

grubu yün ve ince – kaba hayvan kıllarından dokuma kumaş ürün grubudur. İlgili 

ürün grubunda İtalya 1,4 milyar dolar değerinde ihracatıyla birinci sırada yer almakta 

ve küresel ihracattan %42,3 oranında pay almaktadır.  

Çin %13,7 payı ve 451 milyon dolar ihracatı ile 2. 

sırada yer alırken, ihracatı bir önceki yıla göre 

%7,7 oranında azalmıştır. İngiltere ise %7,8 payı 

ve 258 milyon dolar ihracatı ile 3. sırada yer 

alırken, ihracatı bir önceki yıla göre %2,1 

oranında azalma kaydetmiştir. Japonya ilgili 

ürün grubundan aldığı %4,8 oranında pay ile 4. 

Sırada, Almanya ise 158 milyon dolarlık 

ihracatıyla 5. Sırada yer almaktadır.  

 

Danimarka yün ve ince – kaba hayvan kıllarından 

dokuma kumaş ürün grubu içerisinde ihracatındaki 

artışla en fazla dikkat çeken ülkelerin başında 

gelmektedir. Danimarka’nın yün ve ince – kaba 

hayvan kıllarından dokuma kumaş ihracatı 2019 

yılında %10,5 oranında artarak 89 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Danimarka, 2015 yılında 

ilgili ürün grubu ihracatında küresel ölçekte 10. 

Sırada yer almaktayken 5 yıllık süreç içerisinde 4 

basamak atlayarak 6. Sıraya kadar yükselmiştir.  
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BİTKİSEL LİFTEN DOKUMA KUMAŞ İHRACATI  

 

Dünyada 2019 yılında gerçekleştirilen Bitkisel Liften Dokuma Kumaş ihracatı, bir 

önceki yıla göre %0,2 oranında artış göstererek 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Bitkisel Liften Dokuma Kumaş ihracatında %51,7 payı ve 1,1 milyar dolar ihracatı ile 

Çin yer almaktadır. Çin’in ihracatı bir önceki yıla göre %1,5 azalmıştır. İtalya %9,2 

payı ve 192 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada yer alırken, 2019 yılındaki ihracatı %1,9 

oranın artış göstermiştir.  

 

İPEKLİ DOKUMA KUMAŞ İHRACATI   

 

İpekli Dokuma Kumaşı ihracatında %50,5 payı ve 595 milyon dolar ihracatı ile ilk 

sırada Çin yer almaktadır. Çin’in 2019 yılındaki İpekli Dokuma Kumaş ihracatı, 2018’e 

göre %7,3 oranında azalmıştır. 2. sırada %18,7 payı ve 221 milyon dolar ihracatı İtalya 

yer alırken, İtalya’nın 2019 yılındaki ihracatı 2018’e göre %3 oranında azalmıştır. 
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DÜNYA DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  

 

2019 yılında Dünya Dokuma Kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %0,1 oranında 

azalarak 65,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılından beri istikrarsız bir 

grafik çizen dokuma kumaş ihracatının, son on yılda %12,6 artışla 7,3 milyar dolar 

değerinde arttığı gözlemlenmektedir.  

 

DÜNYADA EN ÇOK DOKUMA KUMAŞ İTHALATI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER 

 

Dokuma kumaş ithalatında birinci sırada %10,6 payı ve 6,9 milyar dolar ithalatı ile 

Vietnam yer almaktadır. Vietnam’ın 2019 yılındaki ithalatı bir önceki yıla göre %13,1 

oranında artış göstermiştir. Vietnam’ın 2015 yılından beri dokuma kumaş ithalatı 

kademeli bir şekilde artmıştır.  

2. sırada %7,5 payı ve 4,9 milyar dolar ithalatı ile Bangladeş yer alırken, Bangladeş’in 

2019 yılındaki dokuma kumaş ithalatı bir önceki yıla göre %13,5 oranında azalmıştır.  

Dokuma kumaştaki en büyük 3. ithalatçı ise Çin’dir. Çin’in dokuma kumaş ithalatı, 

2019 yılında %12,4 oranında azalarak 3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Dünya’nın en fazla dokuma kumaş ithalatı gerçekleştiren ilk 10 ülkesi arasında 

Pakistan, 2019 yılında gerçekleşen %539 oranındaki ithalat artışı ile dikkat 

çekmektedir. 
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  

 

2019 yılında dokuma kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %0,1 azalarak 65,4 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle dokuma kumaş ithalatına bakıldığında 

ithalatın son 5 yılda 5 milyar dolar değerinde arttığı gözlemlenmektedir.  

Dokuma kumaş ithalatında en fazla dikkat çeken ürün grubu sentetik – suni filament 

ipliklerden dokuma kumaş ürün grubu olmuştur. İpekli dokuma kumaş ithalatı hariç 

tüm ürün gruplarında gerileme gözlemlenirken sentetik suni filament ipliklerden 

dokuma kumaş ithalatı 2019 yılında %16,5 oranında artmıştır. Son 1 yılda yaklaşık 4 

milyar dolar değerinde artan sentetik suni filament ipliklerden dokuma kumaş 

ithalatı, toplam dokuma kumaş ithalatından %37,3 oranında pay almaktadır.  

Küresel ölçekte en fazla ithalatı 

gerçekleştirilen ikinci ürün grubu ise 

pamuklu dokuma kumaşlar olmuştur. 

2019 yılındaki pamuklu dokuma kumaş 

ithalatı, 2018’e göre %5,3 oranında 

azalmıştır. Pamuklu dokuma kumaşlar, 

toplam dokuma kumaşlardan %31,6 

oranında pay almaktadır. 2018 yılına 

kadar küresel dokuma kumaş ithalatında 

en önemli ürün grubu olan pamuklu 

dokuma kumaşlar, 2019 yılında ilk defa 

ikinci sıraya gerilemiştir. Pamuklu 

dokuma kumaşlar, toplam dokuma 

kumaş ithalatından 2015 yılında %36,1 oranında pay almaktayken, 2019 yılında 

yaklaşık 5 puan kaybederek 2. Sıraya gerilemiştir.  

2019 yılında sentetik-suni devamsız ipliklerden dokuma kumaş ithalatı, %13,2 

oranında azalarak 14,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sentetik-suni devamsız 

ipliklerden dokuma kumaş %22 payı ile en fazla ithalat yapılan 3. alt ürün grubudur.  
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SENTETİK SUNİ FİLAMENT İPLİKLERDEN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI 

 

Dünya’da 2019 yılında sentetik-suni filament ipliklerden dokuma kumaş ithalatı, bir 

önceki yıla göre %5,3 oranında gerileyerek 20,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Son 5 yılda yükselen bir ivme ile artan sentetik – suni filament ipliklerden dokuma 

kumaş ithalatına bakıldığında, ithalatta en büyük payı Vietnam’ın aldığı 

gözlemlenmektedir.  

Vietnam, 2015 yılından beri sentetik-suni filament ipliklerden 

dokuma kumaş ithalatını kesintisiz bir şekilde artırmış 2019 

yılında ise Vietnam’ın ilgili ürün grubu ithalatı %51 oranında 

artarak 2,7 milyar dolara yükselmiştir. Vietnam dünya sentetik-

suni filament ipliklerden dokuma kumaş ithalatından %11,2 oranında pay almaktadır. 

2015 yılında Dünya’nın en büyük sentetik-suni filament ipliklerden 

dokuma kumaş ithalatçısı Çin’in 2015 yılından beri ilgili ürün 

grubunda ithalatı gerilemiş; 2019 yılında ise ithalat %9,1 oranında 

gerileyerek 1,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Çin ilgili 

ürün grubu ithalatından 2015 yılında %9 oranında pay 

almaktayken 2019 yılı sonunda Çin’in payı %5,6’ya gerilemiştir.  

2019 yılında en fazla sentetik-suni filament ipliklerden dokuma 

kumaş ithalatı gerçekleştiren ilk 10 ülkeye bakıldığında Pakistan ve 

Myanmar’ın ithalatı artışları dikkat çekicidir. 2019 yılında 

Pakistan’ın ilgili ürün grubu ithalatı %526 oranında artarken, 

Myanmar’ın ithalatı %805 oranında artmıştır. Myanmar’ın 2015 

yılında 28 milyon dolar değerinde ithalatı bulunuyorken 5 yıl içerisinde ilgili ürün 

grubu ithalatını tam 25 kat, Pakistan’ın ise 6 kat artırması dikkat çekicidir.  
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PAMUKLU DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  

 

Dünya’da 2019 yılında gerçekleştirilen pamuklu dokuma kumaş ithalatı, bir önceki 

yıla göre %5,3 oranında azalarak 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllar 

itibariyle pamuklu dokuma kumaş ithalatında kısmen gerilemeler gözlemlenmiş, 2015 

yılında 22 milyar dolar değerinde olan ithalat, 2019 yılı sonunda 20,6 milyar dolara 

kadar gerilemiştir.  

2019 yılında dünyanın en büyük pamuklu dokuma kumaş ithalatı gerçekleştiren ülkesi 

Bangladeş’in ithalatı %23,2 oranında gerileyerek 2,8 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Bangladeş toplam pamuklu dokuma kumaş ithalatından %13,7 

oranında pay almaktadır.  

 

Vietnam ise dünya pamuklu kumaş ithalatının %10’unu tek başına 

gerçekleştirmektedir. 2019 yılında Vietnam’ın pamuklu dokuma 

kumaş ithalatı %28,1 oranında artarak 2 milyar dolar değerine 

yükselmiştir.  

 

2015 yılına kadar yıla 1 milyar doların üzerinde ithalatı bulunan Çin’in, 2015 yılından 

itibaren ilgili ürün grubu ithalatı gerilemeye başlamış ve 2019 yılı sonunda 708 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

2019 yılında Türkiye’nin pamuklu dokuma kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %13,9 

oranında azalarak 474 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, %2,9 payı ile 

dünyanın en büyük 9. pamuklu dokuma kumaş ithalatçısıdır. 

Dünya’nın en büyük ilk 10 pamuklu dokuma kumaş ithalatçı ülkelerine bakıldığında 

Bangladeş’in 2019 yılında ithalatının %23,2, Çin’in %18,0, Endonezya’nın %20, Hong 

Kong’un %21,9, Almanya’nın ise %19,1 oranında gerçekleşen ithalat gerilemeleri 

dikkat çekicidir.  
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SENTETİK SUNİ DEVAMSIZ İPLİKLERDEN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI 

 

2019 yılı sentetik-suni devamsız ipliklerden dokuma kumaş ithalatında ilk sırada 

%12,5 pay ve 1,8 milyar dolarlık ithalat ile Vietnam yer almaktadır. Vietnam’ın 2019 

yılındaki ithalatı, 2018’e göre %28,3 oranında azalmıştır.  

2. sırada %5,3 payı ve 759 milyon dolarlık ithalatı ile Bangladeş yer almaktadır. 

Bangladeş’in 2019 yılındaki sentetik-suni devamsız ipliklerden dokuma kumaş ithalatı 

%2,2 oranında azalmıştır.  

 

YÜN VE İNCE-KABA HAYVAN KILLARINDAN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  

 

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından ipliklerden dokuma kumaş ithalatında ilk sırada 

%12,3 payı ve 394 milyon dolarlık ithalatı ile Çin yer almaktadır. Çin’in 2019 yılında 

ithalatı %14,1 oranında azalmıştır. 2. sırada ise küresel ithalattan aldığı %6,2 payı ve 

199 milyon dolarlık ithalatı ile Japonya yer almaktadır.  
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BİTKİSEL LİFTEN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI 

 

2019 yılındaki bitkisel liften dokuma kumaş ithalatı %5,7 oranında azalarak 1,8 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Bitkisel liften dokuma kumaş ithalatında ilk sırada 

%13,6 payı ve 241 milyon dolarlık ithalatı ile Bangladeş yer almaktadır. Bangladeş’in 

2019 yılındaki ithalatı, 2018’e göre %11 oranında artmıştır. 2. sırada %8,4 payı ve 148 

milyon dolarlık ithalatı ile ABD yer alırken, 3. sırada ise %7,4 payı ve 131 milyon 

dolarlık ithalatı ile Hindistan yer almaktadır.   

 

İPEKLİ DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  

 

2019 yılında 1 milyar dolar değerinde gerçekleşen ipekli dokuma kumaş ithalatında en 

büyük payı 153 milyon dolar değerinde ithalatıyla İtalya almaktadır. İtalya’nın ilgili 

ürün grubu ithalatı 2019 yılında %15,1 oranında gerilemiştir. 2019 yılında ithalatı 

%399 oranında artan ve daha önce ipekli dokuma kumaş ithalatı gözükmeyen ancak 

2019 yılında 59 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştiren Etiyopya’nın ithalat 

artışları dikkat çekicidir. 
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AB’NİN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  
 

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA İTHALAT  

 
AB’nin son 10 yılda gerçekleştirmiş olduğu dokuma kumaş ithalatı değer bazında 

incelendiğinde, 2010 yılına %4,7 oranında arttığı gözlemlenmektedir. 2016 yılına 

kadar bir artış trendi yakalayan AB dokuma kumaş ithalatı, 2016 yılında 12,2 milyar 

Euro ile tarihi zirveye ulaşmıştır. 2017 yılından itibaren gerilemeye başlayan ithalat 

2017 yılında %1,0, 2018 yılındaki %2,2 ve 2019 yılında %2,9 oranında azalmış ve 11,4 

milyar Euro’ya kadar gerilemiştir.   

 
AB’nin son 10 yılda gerçekleştirmiş olduğu dokuma kumaş ithalatı miktar bazında 

incelendiğinde ise ithalatın %5,1 oranında gerileyerek 1,5 milyon ton seviyesinde 

gerçekleştiği gözlemlenmektedir. AB’nin dokuma kumaş ithalatı, 2016 yılında %6,5, 

2017 yılında %2,5 ve 2018 yılında %4,4 oranında artarak 1,6 milyon ton seviyelerine 

çıkarken, 2019 yılında %7,1 gerileme gerçekleşmiştir.  

 



 

Sayfa 18 / 22 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Küresel Dokuma Kumaş Dış Ticareti 

2019 Yılı Değerlendirmesi 

AB’nin dokuma kumaş ithalatındaki kilogram başı birim fiyatı, 2010-2019 yılları 

arasında dalgalı bir seyir izleyerek, 6,86 Euro ile 9,03 Euro arasında değişen değerlere 

ulaşmıştır. AB’nin son 10 yılda gerçekleştirdiği dokuma kumaş ithalatındaki birim 

fiyat %10,5 artarak, 7,58 Euro'ya yükselmiştir. AB dokuma kumaş ithalatındaki birim 

fiyat 2017 yılında %3,5 ve 2018 yılında %6,3 oranında azalarak 7,25 Euro’ya kadar 

düşerken, 2019 yılındaki %4,5 oranında artmıştır.   

 
 

AB’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği dokuma kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre değer 

bazında %3 azalarak 11,5 Milyar Euro olarak gerçekleşirken, miktar bazında ise %7,2 

oranında azalarak 1,5 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin birlik dışından en büyük dokuma kumaş tedarikçisi konumunda %42,8 payı ve 

2,1 Milyar Euro ithalat değeriyle Çin yer almaktadır. AB’nin 2019 yılında Çin’den 

dokuma kumaş ithalatı değer bazında %5,3 oranında artarken, miktar bazında ise 

%1,9 oranında artışla 409 bin ton olmuştur. 

Türkiye ise %18,3 payı ve 893 Milyon Euro tedariki ile AB’nin birlik dışındaki en büyük 

2. dokuma kumaş tedarikçisidir. AB’nin 2019 yılında Türkiye’den değer bazında 

ithalatı %3,4 oranında gerileyerek 893 milyon Euro, miktar bazında dokuma kumaş 

ithalatı ise %1,7 oranında azalarak 107 bin ton olmuştur. 

AB’nin AB dışından dokuma kumaş ithalatına bakıldığında, en fazla ithalat 

gerçekleştirilen ilk 5 ülke içerisinde Çin hariç tüm ülkelerde gerileme yaşanması 

dikkat çekicidir. AB’nin 2019 yılında Pakistan’dan dokuma kumaş ithalatı miktar 

bazında %3,1 oranında gerilerken, Hindistan’dan %12, Güney Kore’den ise %13,6 

oranında gerilemiştir.  
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TÜRKİYE’NİN DOKUMA KUMAŞ DIŞ TİCARETİ
 

TÜRKİYE’NİN DOKUMA KUMAŞ İHRACATI  

 

 

Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği dokuma kumaş ihracatı %6,6 oranında 

gerileyerek 2,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye, en büyük ihracat 

pazarı AB ülkelerine 2019 yılında 1 milyar dolar değerinde dokuma kumaş ihracatı 

gerçekleştirmiştir.  
 

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE’NİN DOKUMA KUMAŞ İHRACATI  

 
Alt ürün grupları bazında dokuma kumaş ihracatı incelendiğinde, ilk sırada %38,5 pay 

ile pamuklu dokuma kumaş gelmektedir. Pamuklu dokuma kumaş ürün grubunda 

2019 yılında yapılan ihracat, %8 oranında azalarak 900 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  Türkiye’nin dokuma kumaş ihracatındaki 2. en büyük alt ürün grubu 

ise sentetik-suni filament ipliklerden dokuma kumaştır. İlgili ürün grubunda 

Türkiye’nin ihracatı 2019 yılında 810 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
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TÜRKİYE’NİN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI   
 

 
Türkiye’nin 2019 yılında dokuma kumaş ithalatı %3,1 oranında gerileyerek yaklaşık 

1,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin dokuma kumaş ithalatında, 

İtalya %19 pay ile ilk sırada gelmektedir. İtalya’dan yapılan dokuma kumaş ithalatı, 

2019 yılında %29,6 oranında artarak 260 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin dokuma kumaş ithalatında 2. sırada %16,2 payı ve 222 milyon dolar 

tedariki ile Çin yer alırken, 3. sırada ise %12,4 payı ve 170 milyon dolar tedariki ile 

Mısır gelmektedir.  

 

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE’NİN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  

 

Dokuma kumaş ithalatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada %37,9 payı 

ile sentetik-suni filament ipliklerden dokuma kumaşlar gelmektedir. Bu ürün 

grubunda 2019 yılında yapılan ithalat, %5,6 oranında artarak 518 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.   
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DÜNYA DOKUMA HAZIRGİYİM DIŞ TİCARETİ

 

DÜNYA DOKUMA HAZIRGİYİM İHRACATI   

 

2019 yılında dünyada gerçekleştirilen dokuma hazırgiyim ihracatı, bir önceki yıla göre 

%1,8 oranında artış göstererek 240,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dokuma 

hazırgiyim ihracatında ilk sırada küresel ihracattan aldığı %27,8 pay ve 66,8 milyar 

dolar ihracatı ile Çin yer almaktadır.  

Bangladeş %8 payı ve 19,3 milyar dolar ihracatı ile 2. sırada yer alırken, 2019 yılındaki 

ihracatı, bir önceki yıla göre %2,7 oranında artış göstermiştir. Çin’in 2015 yılından 

itibaren dünya dokuma hazırgiyim ihracatı kademeli olarak gerilerken, Bangladeş’in 

ihracatı son 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar değerinde artmıştır. 

Küresel dokuma kumaş ithalat 

verilerinde ithalat artışı ile en fazla 

dikkat çekilen ülke olan Vietnam, 

son 5 yılda dokuma hazırgiyim 

ihracatında kesintisiz bir şekilde 

ihracat artışı gerçekleştirerek 2019 

yılı sonunda yaklaşık 17 milyar 

dolarlık bir ihracat değerine 

ulaşmıştır. Vietnam’ın dokuma 

hazırgiyim ihracatı 2019 yılında 

%18,0 oranında artmıştır.  

Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği dokuma hazırgiyim ihracatı, 2018’e göre %3 

oranında artarak 6,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye %2,7 payı ile 

dünyanın en büyük 9. dokuma hazırgiyim ihracatçısı konumundadır.  
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DÜNYA HAZIRGİYİM İTHALATI  

 

Dünya dokuma hazırgiyim ithalatı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %1 oranında artış 

göstererek 217,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Son 5 yılda dokuma 

hazırgiyim ithalatı yükselen bir ivme ile artmış ve 18 milyar dolar değerinde 

büyümüştür.  

Dokuma hazırgiyim ithalatında 

%18,1 pay ve 39,3 milyar dolar 

ithalat değeri ile ABD yer 

almaktadır. ABD’nin 2019 

yılındaki ithalatı, 2018’e göre %0,6 

oranında artış kaydetmiştir.  

Almanya %8,9 payı ve 19,3 milyar 

dolar ithalatı ile 2. sırada yer 

alırken, 2019 yılındaki ithalatı, bir 

önceki yıla göre %1,7 oranında 

gerileme göstermiştir.  

3. sırada yer alan Japonya ise %6,6 payı ile 14,3 milyar dolar değerinde ithalat 

gerçekleştirmiştir.  Japonya’nın, 2019 yılında gerçekleşen dokuma hazırgiyim ithalatı, 

2018’e göre %2,8 oranında gerileme kaydetmiştir.  

Hollanda ve İtalya ilk 10 ülke arasında sırasıyla %3,9 ve %4 oranındaki ithalat 

artışları ile dikkat çekmektedir. 2019 yılında Hollanda’nın dokuma hazırgiyim ithalatı 

9 milyar dolar, İtalya’nın ise 8,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Dünya’da en fazla dokuma hazırgiyim ithalatı gerçekleştiren ilk ülke arasında Hong 

Kong, %10,4 oranında gerileyen ithalatı ile ithalatta en fazla gerileme yaşanan ülke 

olmuştur. Hong Kong’un dokuma hazırgiyim ithalatı 2019 yılında 5,2 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

 


