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Not: Küresel ev tekstili dış ticaret raporu Trademap, Eurostat ve İhracatçı Birlikleri 

Bilgi Sistemi gibi farklı kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır. Kaynaklar arasında 

veri farklılıkları gözlemlenebilmektedir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ  

Dünyada 2019 yılı ev tekstili ihracatının %0,8 oranında gerileyerek 53,5 milyar dolar 

değerinde gerçekleştirildiği, son 10 yılda ise ihracatın 11,8 milyar dolar seviyesinde 

arttığı gözlemlenmektedir.  Ev tekstili ürün grubunda dünyanın en büyük ihracatçısı 

konumunda olan Çin, küresel ev tekstili ihracatından aldığı %50,9 pay ve 27,2 milyar 

dolar ihracatı ile birinci sırada yer almaktadır.  

Ev tekstili ürün grubu dış ticaretinin alt ürün grupları bazında incelendiği raporda, 

neredeyse bütün ürün gruplarının 2015 yılına kıyasla ihracatında artışlar yaşandığı 

gözlemlenmektedir. Yastık, yorgan ve uyku tulumu ihracatı ev tekstili ihracatından 

%22,8 payıyla ilk sırada yer alırken, yatak çarşafları %20,4 payı ile 2. sırada, havlu 

ve temizlik bezleri ise %14,8 payı ile 3. sırada yer almaktadır. 

Türkiye ise 2019 yılında küresel ev tekstili ihracatından aldığı %3,5 oranında payı 

koruyarak Dünya’nın en büyük 4. ev tekstili tedarikçisi olma konumunu 2019 yılında 

da sürdürmüştür. Türkiye, toplam ev tekstili ihracatının %59,4’ünü Avrupa Birliği 

(AB) ülkelerine gerçekleştirmektedir.  

Küresel ev tekstili ithalatına bakıldığında ise, ithalatın bir önceki yıla göre %2,2 

oranında artarak 48 milyar dolar seviyesine yükseldiği, küresel ev tekstili ithalatında 

ABD’nin %29,8 oranındaki payı ile birinci sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. 

 

 

 

 

 

Küresel ev tekstili 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 

ev tekstili 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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EV TEKSTİLİ  ÜRÜN GRUBU GTİPLERİ 
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DÜNYA EV TEKSTİLİ DIŞ TİCARETİ 

DÜNYA EV TEKSTİLİ İHRACATI 

 

Son 10 yıldaki küresel ev tekstili ihracatına bakıldığında, ihracatın %28,2 oranında 

artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Esasında 2014 yılında 54,5 milyar dolara kadar 

yükselen dünya ev tekstili ihracatı, 2015 yılında %7,4; 2016 yılında ise %1,2 oranındaki 

düşüşlerle 49,9 milyar dolara kadar gerilemiştir. 2017 yılındaki %3,2 ve 2018 yılındaki 

%4,8 oranındaki artış ile 53,9 milyar dolar seviyesine yükselen ev tekstili ihracatı, 

2019 yılında ise %0,8 oranında gerileyerek 53,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

 

1,9 milyar dolar ihracatı ile Dünyanın en büyük 4. ev tekstili ihracatçısı olan 

Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı pay, bir azalış trendi içerisindedir. Türkiye’nin 

dünya ev tekstili ihracatındaki payı 2010 yılında %4,2 seviyesindeyken, 2019 yılında 

%3,5 seviyesine gerilemiştir.  
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DÜNYADA EN FAZLA EV TEKSTİLİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER 

 
Not: Vietnam ve Bangladeş’in 2019 yılı ev tekstili ihracat verileri açıklanmadığı için mirror data 

verileri kullanılmıştır. 

Dünya’da en fazla ev tekstili ihracatı gerçekleştiren ülkelere bakıldığında Çin, 27,2 

milyar dolarlık ihracatı ve dünya ihracatından aldığı %50,9 oranında pay ile birinci 

sırada yer almaktadır. Çin’in 2019 yılında ev tekstili ihracatı %0,8 oranında artış 

göstermiştir.  

Hindistan 2019 yılındaki %2,4 oranında ihracat artışı ve 4,3 milyar dolarlık ev tekstili 

ihracatı ile dünyanın en büyük 2. ev tekstili ihracatçısı konumundayken, Pakistan ise 

3,6 milyar dolar değerinde ihracatıyla dünyanın en büyük 3. ev tekstili ihracatçısıdır.  

Türkiye ise 2019 yılında 1,9 milyar dolar değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirmiş 

olup, küresel ev tekstili ihracatında 4. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ev tekstili 

ihracatı 2019 yılında %0,4 oranında gerilerken, küresel ihracattan ise %3,5 pay 

almaktadır.   

Dünya en fazla ev tekstili ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülke incelendiğinde, en dikkat 

çekici artış Hindistan’da yaşanmıştır. Hindistan’ın 2010 yılında %5,9 olan küresel ev 

tekstili ihracatındaki payı, 2019 yılında %8,1’e kadar yükselmiştir. 
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA EV TEKSTİLİ İHRACATI 

 

Dünyada 2019 yılında gerçekleştirilen ev tekstili ihracatı alt ürün grupları bazında 

incelendiğinde, ilk sırada %22,8 payı ile yastık, yorgan ve uyku tulumunun olduğu 

gözlemlenmektedir. Dünya yastık, yorgan ve uyku tulumu ihracatı, %2,1 oranında 

artış göstererek 12,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

10,9 milyar dolar değerinde gerçekleşen ihracatı ve %20,4 payı ile dünya ev tekstili 

ihracatındaki 2. alt ürün grubu yatak çarşaflarıdır. 2019 yılındaki yatak çarşafları 

ihracatı, %1,2 oranında gerileme göstermiştir.  

Havlu ve temizlik bezleri ihracatı ise, %6,6 oranında azalarak 7,9 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Havlu ve temizlik bezleri ihracatının küresel ev tekstili 

ihracatındaki payı ise %14,8’dir.  

Perde ve yatak farbelaları ihracatı %2 oranında artarak 5 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun toplam ev tekstili ihracatındaki payı ise %9,3’tür. 

2019 yılında gerçekleştirilen battaniye ihracatı ise %0,7 oranında gerileyerek, 4,9 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Battaniye ihracatının toplam ev tekstili 

ihracatındaki payı ise %9,1’dir. 
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Küresel ev tekstili ihracatından aldığı %22,8 pay ile ilk sırada yer alan yastık, yorgan 

ve uyku tulumu ürün grubu ihracatı, 2019 yılında %2,1 artarak 12,2 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  Yastık, yorgan ve uykulumu ihracatında ilk sırada %63,6 

payı ile Çin yer almaktadır. Çin’in ihracatı 2019 yılında %5 artarak 7,8 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Hindistan 479 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada yer alırken, 

Polonya ise 460 milyon dolar ihracatı ile 3. sırada yer almaktadır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA YATAK ÇARŞAFLARI İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

%20,5 payı ile küresel ev tekstili ihracatında 2. sırada yer alan yatak çarşafları 

ihracatı, 2019 yılında %1,2 oranında gerileyerek 10,9 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Çin, %39,3 payı ile yatak çarşafları ihracatında ilk sırada yer 

almaktadır. Çin’in ihracatı 2019 yılında değişmeyerek 4,3 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Pakistan ise 2,3 milyar dolar ihracatı ve %21,2 payı ile 2. sırada yer 

almaktadır.  

Dünya’nın en büyük 3. yatak çarşafı ihracatçısı olan Türkiye’nin yatak çarşafı ihracatı, 

2019 yılında %6,6 artarak 551 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, küresel 

yatak çarşafı ihracatından %5 pay almaktadır.  
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2019 yılında Dünya havlu ve temizlik bezleri ihracatı, %6,6 oranında azalarak 8 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel havlu ve temizlik bezleri ihracatında ilk sırada 

%40,1 payı ile Çin yer almaktadır. Çin’in 2019 yılındaki ihracatı, %10,9 azalarak 3,2 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hindistan %14,3 payı ve 1,1 milyar dolar ihracatı 

ile 2. sırada yer alırken, Pakistan ise %11,2 payı ve 889 milyon dolar ihracatı ile 3. 

sırada yer almaktadır.  

Türkiye ise %7,6 payı ve 605 milyon dolar ihracatı ile Dünya’nın en büyük 4. havlu ve 

temizlik bezleri ihracatçısıdır. Türkiye’nin ihracatı, 2019 yılında %5,7 azalmıştır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA PERDE VE YATAK FARBELALARI İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel perde ve yatak farbelaları ihracatı, 2019 yılında %2 artarak 5 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Perde ve yatak farbelaları ihracatında ilk sırada %51 payı ile 

Çin yer almaktadır. Çin’in 2019 yılındaki perde ve yatak farbelaları ihracatı %4,2 

oranında artarak 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Meksika %7,7 payı ve 386 

milyon dolar ihracatı ile 2. sırada yer alırken, Almanya ise %5,9 payı ve 295 milyon 

dolar ihracatı ile 3. sırada yer almaktadır.  

Türkiye ise %2,7 payı ile Dünya’nın en büyük 5. perde ve yatak farbelaları 

ihracatçısıdır. 2019 yılında Türkiye’nin perde ve yatak farbelaları ihracatı %13,9 

oranında artarak 133 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.   
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DÜNYADA EN FAZLA BATTANİYE İHRACATI  YAPAN ÜLKELER 

 

2019 yılında Dünya battaniye ihracatı, %0,7 oranında azalarak 4,9 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Küresel battaniye ihracatında ilk sırada %76,3 payı ile Çin yer 

almaktadır. 2019 yılında Çin’in ihracatı, %1,3 artarak 3,7 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Hindistan %3,2 payı ve 158 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada yer 

alırken, Almanya ise %1,5 payı ve 73 milyon dolarlık ihracatı ile 3. sırada yer 

almaktadır.  

Türkiye ise %1,2 payı ve 56 milyon dolar ihracatı ile Dünya’nın en büyük 5. battaniye 

ihracatçısıdır. Türkiye’nin ihracatı, 2019 yılında %13 artmıştır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel diğer mefruşat eşyası ihracatı, 2019 yılında %4,1 azalarak 3,6 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Diğer mefruşat eşyası ihracatında ilk sırada %42 payı ile Çin 

yer almaktadır. Çin’in 2019 yılındaki diğer mefruşat eşyası ihracatı %2 oranında 

azalarak 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hindistan %23,4 payı ve 831 milyon 

dolar ihracatı ile 2. sırada yer alırken, İspanya ise %3,3 payı ve 118 milyon dolar 

ihracatı ile 3. sırada yer almaktadır.  

Türkiye ise %2,6 payı ile Dünya’nın en büyük 5. diğer mefruşat eşyası ihracatçısıdır. 

2019 yılında Türkiye’nin diğer mefruşat eşyası ihracatı %20,7 azalarak 94 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir.   
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DÜNYADA EN FAZLA ÖRME BORNOZ İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

2019 yılında Dünya örme bornoz ihracatı, %6,5 oranında artarak 2,8 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Küresel örme bornoz ihracatında ilk sırada %65,9 payı ile Çin 

yer almaktadır. 2019 yılında Çin’in ihracatı, %8 artarak 1,8 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Vietnam %6,2 payı ve 173 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada yer 

alırken, Bangladeş ise %3,6 payı ve 101 milyon dolarlık ihracatı ile 3. sırada yer 

almaktadır.  

Türkiye ise %1,5 payı ve 42 milyon dolar ihracatı ile Dünya’nın en büyük 5. örme 

bornoz ihracatçısıdır. Türkiye’nin örme bornoz ihracatı, 2019 yılında %4,2 azalmıştır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA TÜLLER VE İŞLEMELER İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel tüller ve işlemeler ihracatı, 2019 yılında %6,5 azalarak 1,7 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Tüller ve işlemeler ihracatında ilk sırada %45,9 payı ile Çin yer 

almaktadır. Çin’in 2019 yılındaki tüller ve işlemeler ihracatı %2,6 oranında artarak 

764 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hong Kong %13,7 payı ve 227 milyon dolar 

ihracatı ile 2. sırada yer alırken, Tayvan ise %13,6 payı ve 226 milyon dolar ihracatı ile 

3. sırada yer almaktadır.  

Türkiye ise %4,2 payı ile Dünya’nın en büyük 4. tüller ve işlemeler ihracatçısıdır. 2019 

yılında Türkiye’nin tüller ve işlemeler ihracatı %14,5 oranında azalarak 71 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir.   
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DÜNYADA EN FAZLA YATAK ÖRTÜLERİ İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

2019 yılında Dünya yatak örtüleri ihracatı, %0,8 oranında artarak 1,6 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Küresel yatak örtüleri ihracatında ilk sırada %63,5 payı ile 

Hindistan yer almaktadır. 2019 yılında Hindistan’ın ihracatı, %4,6 artarak 1 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Çin %23,5 payı ve 374 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada 

yer almaktadır.  

Türkiye ise %2,5 payı ve 39 milyon dolar ihracatı ile Dünya’nın en büyük 5. yatak 

örtüleri ihracatçısıdır. Türkiye’nin yatak örtüleri ihracatı, 2019 yılında %10,4 

artmıştır.   

 

DÜNYADA EN FAZLA DOKUMA BORNOZ İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel dokuma bornoz ihracatı, 2019 yılında %2,7 azalarak 1,6 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Dokuma bornoz ihracatında ilk sırada %33,3 payı ile Çin yer 

almaktadır. Çin’in 2019 yılındaki dokuma bornoz ihracatı %10,35 oranında azalarak 

532 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %9,5 payı ile Dünya’nın en büyük 2. dokuma bornoz ihracatçısıdır. 2019 

yılında Türkiye’nin dokuma bornoz ihracatı %0,1 oranında artarak 151 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir.   

 

 

 

 

 



 

Sayfa 12 / 26 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Küresel Ev Tekstili Dış Ticareti 

2019 Yılı Değerlendirmesi 

DÜNYADA EN FAZLA MASA ÖRTÜSÜ İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

2019 yılında Dünya masa örtüsü ihracatı, %0,4 oranında azalarak 1,3 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Küresel masa örtüsü ihracatında ilk sırada %52,2 payı ile Çin 

yer almaktadır. 2019 yılında Çin’in ihracatı, %3,8 artarak 655 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Hindistan %7,2 payı ve 91 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada, Pakistan 

%5,1 payı ve 63 milyon dolar ihracatı ile 3. sırada yer almaktadır.  

Türkiye ise %2,6 payı ve 33 milyon dolar ihracatı ile Dünya’nın en büyük 8. masa 

örtüsü ihracatçısıdır. Türkiye’nin masa örtüsü ihracatı, 2019 yılında %9,9 azalmıştır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA ELİŞİ DUVAR HALISI İHRACATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel elişi duvar halısı ihracatı, 2019 yılında %30,5 azalarak 31 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Elişi duvar halısı ihracatında ilk sırada %47,8 payı ile Çin yer 

almaktadır. Çin’in 2019 yılındaki elişi duvar halısı ihracatı %47,3 oranında azalarak 

15 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hindistan %11 payı ve 3 milyon dolar ihracatı 

ile 2. sırada yer alırken, Güney Afrika ise %6,9 payı ve 2 milyon dolar ihracatı ile 3. 

sırada yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 13 / 26 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Küresel Ev Tekstili Dış Ticareti 

2019 Yılı Değerlendirmesi 

DÜNYA EV TEKSTİLİ İTHALATI   

Son 10 yıldaki küresel ev tekstili ithalatına bakıldığında %25,7 oranında artış 

gösterdiği gözlemlenmektedir. 2015 yılında %3,7, 2016 yılında ise %1,9 oranındaki 

düşüşlerle 42,4 milyar dolara kadar gerileyen ev tekstili ithalatı, 2017 yılında %5,6, 

2018 yılında %5 ve 2019 yılında %2,2 oranlarında artarak 48 milyar dolar seviyesine 

yükselmiştir.  

 

DÜNYADA EN FAZLA EV TEKSTİLİ İTHALATI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER   

 

Dünya’da en fazla ev tekstili ithalatı gerçekleştiren ülkelere bakıldığında ABD, 14,3 

milyar dolarlık ithalatı ve dünya ithalatından aldığı %29,8 oranında pay ile birinci 

sırada yer almaktadır. ABD’nin 2019 yılında ev tekstili ithalatı %3,1 oranında artış 

göstermiştir.  

Almanya 2019 yılındaki %6,7 payı ve 3,2 milyar dolar ev tekstili ithalatı ile dünyanın 

en büyük 2. ev tekstili ithalatçısı konumundayken, Japonya ise %6,1 payı ve 2,9 milyar 

dolar değerinde ithalatıyla, dünyanın en büyük 3. ev tekstili ithalatçısıdır.  
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA EV TEKSTİLİ İTHALATI   

 

Dünyada 2019 yılında gerçekleştirilen ev tekstili ithalatı alt ürün grupları bazında 

incelendiğinde, ilk sırada %23,5 payı ile yastık, yorgan ve uyku tulumunun olduğu 

gözlemlenmektedir. Dünya yastık, yorgan ve uyku tulumu ithalatı, %4,6 oranında artış 

göstererek 11,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

10,6 milyar dolar değerinde gerçekleşen ithalatı ve %22,1 payı ile dünya ev tekstili 

ithalatındaki 2. alt ürün grubu yatak çarşaflarıdır. 2019 yılındaki yatak çarşafları 

ithalatı, %0,9 oranında artış göstermiştir.  

Havlu ve temizlik bezleri ithalatı ise, %1,8 oranında artarak 7,2 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Havlu ve temizlik bezleri ithalatının küresel ev tekstili ithalatındaki 

payı ise %14,9’dur.  

Perde ve yatak farbelaları ithalatı %1,6 oranında artarak, 4,7 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Perde ve yatak farbelaları ürün grubunun toplam ev tekstili 

ihracatındaki payı ise %9,7’dir. 

2019 yılında gerçekleştirilen battaniye ithalatı ise %10,5 oranında artarak 4,5 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Battaniye ithalatının toplam ev tekstili ithalatındaki 

payı ise %9,3’tür.
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DÜNYADA EN FAZLA YASTIK, YORGAN VE UYKU TULUMU İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel ev tekstili ithalatından aldığı %23,5 pay ile ilk sırada yer alan yastık, yorgan 

ve uyku tulumu ürün grubu ithalatı, 2019 yılında %4,6 artarak 11,3 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  Yastık, yorgan ve uykulumu ithalatında ilk sırada %29,2 

payı ile ABD yer almaktadır. ABD’nin ithalatı 2019 yılında %8,2 artarak 3,3 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Japonya 1,1 milyar dolar ithalatı ile 2. sırada yer alırken, 

Almanya ise 706 milyon dolar ithalatı ile 3. sırada yer almaktadır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA YATAK ÇARŞAFI İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel ev tekstili ithalatında 2. sırada yer alan yatak çarşafları ithalatı, 2019 yılında 

%0,9 oranında artarak 10,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD, %30,7 payı ile 

yatak çarşafları ithalatında ilk sırada yer almaktadır. ABD’nin ithalatı 2019 yılında 

%2,2 oranında artarak 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Almanya %9,4 payı ve ise 994 milyon dolar ithalatı ile 2. sırada yer alırken, İngiltere 

ise %6,6 payı ve 702 milyon dolar ithalatı ile 3. sırada yer almaktadır. 
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DÜNYADA EN FAZLA HAVLU VE TEMİZLİK BEZLERİ İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

2019 yılında Dünya havlu ve temizlik bezleri ithalatı, %1,8 oranında azalarak 7,2 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel havlu ve temizlik bezleri ithalatında ilk 

sırada %32,2 payı ile ABD yer almaktadır. ABD’nin 2019 yılındaki ithalatı, %1,5 

oranında azalarak 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Japonya %9,3 payı ve 665 

milyon dolar ithalatı ile 2. sırada yer alırken, Almanya ise %5,5 payı ve 393 milyon 

dolar ithalatı 3. sırada yer almaktadır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA PERDE VE YATAK FARBELALARI İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel perde ve yatak farbelaları ithalatı, 2019 yılında %1,6 artarak 4,7 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Perde ve yatak farbelaları ithalatında ilk sırada %29,2 payı ile 

ABD yer almaktadır. ABD’nin 2019 yılındaki perde ve yatak farbelaları ithalatı %4,9 

oranında azalarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Almanya %10,3 payı ve 483 

milyon dolar ithalatı ile 2. sırada yer alırken, İngiltere ise %5,5 payı ve 258 milyon 

dolar ithalatı ile 3. sırada yer almaktadır.  
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DÜNYADA EN FAZLA BATTANİYE İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

2019 yılında Dünya battaniye ithalatı, %10,5 oranında artarak 4,5 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Küresel battaniye ithalatında ilk sırada %35,7 payı ile ABD yer 

almaktadır. 2019 yılında ABD’nin ithalatı, %22 artarak 1,6 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Japonya %4,9 payı ve 217 milyon dolar ithalatı ile 2. sırada yer 

alırken, Almanya ise %3,6 payı ve 159 milyon dolar ithalatı ile 3. sırada yer almaktadır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel diğer mefruşat eşyası ithalatı, 2019 yılında %3,2 azalarak 2,8 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Diğer mefruşat eşyası ithalatında ilk sırada %27,4 payı ile ABD 

yer almaktadır. ABD’nin 2019 yılındaki diğer mefruşat eşyası ithalatı %0,8 oranında 

azalarak 770 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İspanya %6,4 payı ve 182 milyon 

dolar ithalatı ile 2. sırada yer alırken, Almanya ise %6,4 payı ve 180 milyon dolar 

ihracatı ile 3. sırada yer almaktadır.  
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DÜNYADA EN FAZLA ÖRME BORNOZ İTHALATI YAPAN ÜLKELER 

 

2019 yılında Dünya örme bornoz ithalatı, %6,5 oranında artarak 2,8 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Küresel örme bornoz ithalatında ilk sırada %65,9 payı ile ABD 

yer almaktadır. 2019 yılında ABD’nin ithalatı, %8 artarak 1,8 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. İngiltere %6,2 payı ve 173 milyon dolar ithalatı ile 2. sırada yer 

alırken, Bangladeş ise %3,6 payı ve 101 milyon dolar ihracatı ile 3. sırada yer 

almaktadır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA TÜLLER VE İŞLEMELER İTHALATI YAPAN ÜLKELER 

 

Küresel tüller ve işlemeler ithalatı, 2019 yılında %8,8 azalarak 1,5 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Tüller ve işlemeler ithalatında ilk sırada %15,9 payı ile Vietnam yer 

almaktadır. Vietnam’ın 2019 yılındaki tüller ve işlemeler ithalatı %15,2 oranında 

azalarak 238 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hong Kong %12,9 payı ve 193 milyon 

dolar ithalatı ile 2. sırada yer alırken, Bangladeş ise %8,2 payı ve 123 milyon dolar 

ithalatı ile 3. sırada yer almaktadır.  
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DÜNYADA EN FAZLA YATAK ÖRTÜSÜ İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

2019 yılında Dünya yatak örtüleri ithalatı, %2,4 oranında artarak 533 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Küresel yatak örtüleri ithalatında ilk sırada %21,5 payı ile 

ABD yer almaktadır. 2019 yılında ABD’nin ithalatı, %8,7 artarak 114 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Hindistan %11,2 payı ve 60 milyon dolar ithalatı ile 2. sırada 

yer alırken, İngiltere ise %5,3 payı ve 28 milyon dolar ithalatı ile 3. sırada yer 

almaktadır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA DOKUMA BORNOZ İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel dokuma bornoz ithalatı, 2019 yılında %3,2 azalarak 1,4 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Dokuma bornoz ithalatında ilk sırada %20,5 payı ile ABD yer 

almaktadır. ABD’nin 2019 yılındaki dokuma bornoz ithalatı %6,6 oranında azalarak 

286 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Dokuma bornoz ithalatında İtalya %6,5 payı ve 91 milyon dolar ithalatı ile 2. sırada, 

Fransa ise %6,2 payı ve 86 milyon ithalatı ile 3. sırada yer almaktadır.  
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DÜNYADA EN FAZLA MASA ÖRTÜSÜ İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

2019 yılında Dünya masa örtüsü ithalatı, %2,4 oranında azalarak 1,2 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Küresel masa örtüsü ithalatında ilk sırada %34,3 payı ile ABD 

yer almaktadır. 2019 yılında ABD’nin ithalatı, %5,3 azalarak 423 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Almanya %8,7 payı ve 107 milyon dolar ithalatı ile 2. sırada, Fransa 

%5,8 payı ve 72 milyon dolar ithalatı ile 3. sırada yer almaktadır.  

 

DÜNYADA EN FAZLA ELİŞİ DUVAR HALISI İTHALATI YAPAN ÜLKELER  

 

Küresel elişi duvar halısı ithalatı, 2019 yılında %30 artarak 32 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Elişi duvar halısı ithalatında ilk sırada %43,8 payı ve 14 milyon dolar 

ithalatı ile Vietnam yer almaktadır. ABD %21,5 payı ve 7 milyon dolar ithalatı ile 2. 

sırada yer alırken, Fransa ise %5,5 payı ve 2 milyon dolar ithalatı ile 3. sırada yer 

almaktadır.  
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AB’NİN EV TEKSTİLİ İTHALATI 
 

 
 

AB’nin son 10 yıldaki ev tekstili ithalatı değer bazında incelendiğinde, ithalatın 2010 

yılına göre 4 milyar Euro arttığı gözlemlenmektedir. 2013 yılından itibaren kesintisiz 

olarak bir artış trendi yakalayan AB ev tekstili ithalatı, 2019 yılındaki %4,2 artışı ile 

14,5 milyar Euro seviyesine yükselmiştir. 

 

 
 

AB’nin son 10 yılda gerçekleştirmiş olduğu ev tekstili ithalatı miktar bazında 

incelendiğinde, 2010 yılına göre 433 bin tonluk bir azalma gözlemlenmektedir. AB ev 

tekstili ithalatı, 2013 yılından itibaren kesintisiz bir biçimde artış göstermektedir. AB 

ev tekstili ithalatı, 2019 yılındaki %2,9 oranındaki artış ile 2,1 milyon ton seviyesine 

yükselmiştir.  
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AB’nin ev tekstili ithalatındaki kilogram başı birim fiyatı, 2010-2019 yılları arasında 

dalgalı bir seyir izleyerek, 6,16 Euro ile 7,37 Euro arasında değişen değerlere 

ulaşmıştır. AB’nin son 10 yılda gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatındaki birim fiyat 

%10,4 artarak, 6,80 Euro’ya yükselmiştir. AB ev tekstili ithalatındaki birim fiyat 2016 

yılında %4,1, 2017 yılında %1,5 ve 2018 yılında %3,6 oranında azalarak 6,72 Euro’ya 

gerilerken, 2019 yılında ise %1,2 oranında artarak 6,80 Euro’ya yükselmiştir.  

 
 

AB’nin 2019 yılında ev tekstili ithalatı, bir önceki yıla göre değer bazında %4,2 artarak 

14,5 milyar Euro değerinde gerçekleşirken, miktar bazında ise %2,9 oranında artarak 

2,1 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin AB dışından en büyük ev tekstili tedarikçisi konumunda %46,3 payı ve 3,5 

milyar Euro tedariki ile Çin yer almaktadır. AB’nin 2019 yılında Çin’den ev tekstili 

ithalatı değer bazında %8 oranında artarken, miktar bazında ise %3 oranında artış 

göstermiştir. 

Türkiye ise %9,1 payı ve 991 milyon Euro tedarik değeri ile AB’nin Birlik dışından 

gerçekleştirdiği en büyük 4. ev tekstili tedarikçisidir. AB’nin 2019 yılında Türkiye’den 

ev tekstili ithalatı değer bazında %0,3 artarken, miktar bazında ise %0,9 oranında 

artmıştır.  
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TÜRKİYE’NİN EV TEKSTİLİ  DIŞ TİCARETİ
 

TÜRKİYE’NİN EV TEKSTİLİ  İHRACATI  

 

 

Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği ev tekstili ihracatı %0,9 oranında azalarak 

1,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, AB (28) ülkelerine 2019 yılında 1,1 

milyar dolar değerinde ev tekstili ihracatı yapmıştır. 2019 yılındaki %4 oranındaki 

ihracat azalmasına rağmen, AB (28) ülkelerine yapılan ev tekstili ihracatı, Türkiye’nin 

ev tekstili ihracatından %59,4 pay almaktadır. 

Türkiye’nin ev tekstili ihracatından %22,9 pay alan Almanya, 427 milyon dolarlık 

ithalatı ile ilk sırada yer almaktadır. Almanya’ya yapılan ev tekstili ihracatı, 2019 

yılında %6 oranında artmıştır. ABD %13 payı ve 242 milyon dolarlık ev tekstili ithalatı 

ile 2. sırada yer alırken, Fransa ise %5,5 payı ve 102 milyon dolarlık ev tekstili ithalatı 

ile 3. sırada yer almaktadır. İlk 10 sırada yer alan ülkelere yapılan ev tekstili ihracatı, 

Türkiye’nin ev tekstili ihracatının %63,2’sini oluşturmaktadır.  
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE’NİN EV TEKSTİLİ  İHRACATI  

 
 

2019 yılındaki ev tekstili ihracatımızda önemli ürün grubu, %6,1 oranında azalarak 

606 milyon dolar değerinde gerçekleşen havlu ve temizlik bezleridir. Havlu ve temizlik 

bezleri ihracatı, ev tekstili ihracatımızın %32,4’ünü oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin ev tekstili ihracatındaki 2. en büyük alt ürün grubu ise yatak çarşaflarıdır. 

550 milyon dolarlık ihracatı ile ev tekstili ihracatından %29,5 pay alan yatak çarşafı 

ihracatı, 2019 yılında %6,3 oranında artmıştır.  

Dokuma bornozlar ihracatı ise %0,1 oranında azalarak 152 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Dokuma bornozlar, Türkiye ev tekstili ihracatından %8,1 pay 

almaktadır. Perde ve yatak farbelaları ihracatı ise 134 milyon dolarlık ihracatı ile, 

Türkiye ev tekstili ihracatından %7,2 pay alırken, diğer mefruşat eşyası ise 94 milyon 

dolarlık ihracatı ile %5,1 pay almaktadır. 
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TÜRKİYE’NİN EV TEKSTİLİ  İTHALATI   
 

 

Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatı %21,1 oranında azalarak, 

81 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ev tekstili tedarikinde Çin 

%22,3 payı ile ilk sırada gelmektedir. Çin’den yapılan ev tekstili ithalatı, 2019 yılında 

%36,4 oranında azalarak 18 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ev 

tekstili ithalatında 2. ve 3. sırada %19,8 payları ve 16 milyon dolarlık tedarikleri ile 

Bosna Hersek ve Bulgaristan yer almaktadır.  

Türkiye’nin ev tekstili tedarikinde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkmenistan’dan 

yapılan ev tekstili ithalatındaki %1404,9 oranındaki artış ise dikkat çekicidir. 2018 

yılında Türkmenistan’dan 246 bin dolar değerinde ev tekstili ithalatı yapılırken, 2019 

yılında ise 3,7 milyon dolar değerinde ev tekstili ithalatı yapılmıştır.  
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Türkiye’nin ev tekstili ithalatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada 

%29,8 payı ile yastık, yorgan ve uyku tulumu gelmektedir. Bu ürün grubunda 2019 

yılında yapılan ithalat, %30 oranında azalarak 24 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.   

Türkiye’nin ev tekstili ithalatındaki 2. en büyük alt ürün grubu ise diğer mefruşat 

eşyasıdır. 24 milyon dolarlık ithalatı ile ev tekstili ithalatından %29,3 pay alan diğer 

mefruşat eşyası ithalatı, 2019 yılında %28,3 oranında azalmıştır.  

Yatak çarşafları ithalatı %38,4 oranında artarak 9 milyon dolar, perde ve yatak 

farbelaları ithalatı %20,5 azalarak, 6 milyon dolar ve havlu ve temizlik bezleri ithalatı 

ise %5,4 oranında artarak, 5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 


