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farklı kaynak kullanılarak hazırlanmıştır. Kaynakların belirtmiş olduğu rakamlar 

arasında tutarsızlık gözlemlenmektedir.  
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YILLAR İTİBARİYLE DÜNYA DENİM KUMAŞ İHRACATI 

 

2018 yılında Dünya denim kumaş ihracatı %5,1 oranında artarak yaklaşık 5 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2009 – 2018 yılları arasında ise dünya denim 

kumaş ihracatının %31 oranında arttığı dikkat çekmektedir.  

 

Dünya’nın en fazla denim kumaş ihracatı gerçekleştiren ülkelerine bakıldığında 2 

milyar dolar değerinde ihracat ve toplam ihracattan aldığı %42,2 pay ile Çin’in 

birinci sırada olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye ise Dünya denim kumaş 

ihracatından aldığı %6,8 oranında pay ile beşinci sırada yer almaktadır.  
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YILLAR İTİBARİYLE DÜNYA DENİM KUMAŞ İTHALATI  

 

2018 yılında Dünya denim kumaş ithalatı %9,4 oranında artarak 4,5 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. 2009 – 2018 yılları arasında ise dünya denim kumaş 

ithalatı %27,3 oranında artmıştır. 

  

Dünya’nın en fazla denim kumaş ithalatı gerçekleştiren ülkelerine bakıldığında 

ise 1,1 milyar dolar değerinde ithalat ve toplam ithalattan aldığı %25,5 pay ile 

Bangladeş’in birinci sırada olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye ise Dünya denim 

kumaş ithalatından aldığı %7,1 oranında pay ile dördüncü sırada yer almaktadır.  
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TÜRKİYE’NİN DENİM KUMAŞ DIŞ TİCARETİ 

 

Türkiye’nin yıllar itibariyle denim kumaş ihracatına bakıldığında özellikle 2013 

yılında denim kumaş ihracatımızın gerileme eğiliminde olduğu 

gözlemlenmektedir. 2013 yılında 435 milyon dolar olan Türkiye’nin denim kumaş 

ihracatı 2018 yılı sonunda 341 milyon dolara gerilemiştir. 2017 yılında %6,4 

oranında gerileyen Türkiye’nin denim kumaş ihracatı, 2018 yılında %8,0 oranında 

gerilemiştir.  

Türkiye’nin 2019 yılı Ocak – Ağustos dönemi denim kumaş ihracatı ise %16,9 

oranında gerileyerek 194 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

 

Türkiye’nin yıllar itibariyle denim kumaş ithalatına bakıldığında 2009, 2010 ve 

2011 yılında hızla artan Türkiye’nin denim kumaş ithalatı 2012 yılında %40,2 

oranında gerilemiş; 2012 – 2016 yıllarını kapsayan 5 yıllık süreçte 250 – 300 

milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında Türkiye’nin denim 

kumaş ithalatı %8,6 oranında gerileyerek 321 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin 2019 yılı Ocak – Temmuz dönemi denim kumaş ithalatı ise %23,6 

oranında gerileyerek 155 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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TÜRKİYE’NİN EN FAZLA DENİM KUMAŞ İHRACATI 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜLKELER 

 

2018 yılında Türkiye’nin denim kumaş ihracatı %8,0 oranında gerileyerek 341 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en fazla denim kumaş 

ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler %16,2 pay ile Tunus, %13,9 pay ile Mısır, %10,3 

pay ile İtalya’dır.  

Türkiye’nin 2018 yılında Tunus’a denim kumaş ihracatı %5,1 oranında artarak 55 

milyon dolar değerinde, Mısır’a ihracatı %4,0 oranında artarak 50 milyon dolar, 

İtalya’ya ise ihracatı %8,5 oranında gerileyerek 37 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin 2018 yılında en fazla denim kumaş ihracatı gerçekleştirdiği ilk 15 ülke 

arasında Polonya’ya ihracat artışı dikkat çekicidir. Türkiye’nin 2018 yılında 

Polonya’ya denim kumaş ihracatı 68,1 oranında artarak 8,5 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  
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TÜRKİYE’NİN EN FAZLA DENİM KUMAŞ İTHALATI 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜLKELER 

 
 

2018 yılında Türkiye’nin denim kumaş ithalatı %8,6 oranında gerileyerek 321 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en fazla denim kumaş 

ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler %33,2 pay ile Pakistan, %18,5 pay ile Mısır, %5,9 

pay ile İtalya’dır.  

Türkiye’nin 2018 yılında Pakistan’dan denim kumaş ithalatı %11,8 oranında 

artarak 105 milyon dolar değerinde, Mısır’dan ithalatı %36,5 oranında 

gerileyerek 61 milyon dolar, İtalya’dan ise ithalatı %18,1 oranında gerileyerek 20 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin 2018 yılında en fazla denim kumaş ithalatı gerçekleştirdiği ilk 15 ülke 

arasında Etiyopya’dan ithalat artışı dikkat çekicidir. Türkiye’nin 2018 yılında 

Etiyopya’dan denim kumaş ithalatı %58,2 oranında artarak 8 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  
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TÜRKİYE’NİN DENİM KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ  

 

Türkiye’nin Denim Konfeksiyon ihracatı 2018 yılında %2,2 oranında artarak 

yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Son 10 yılda Türkiye’nin 

denim konfeksiyon ihracatı %18,9 oranında artış göstermiştir. 

Türkiye’nin denim konfeksiyon ithalatı ise 2018 yılında %11,3 oranında 

gerileyerek 163 milyon dolar değerinde gerçekleşti. 2009 – 2018 yılları arasında 

Türkiye’nin denim konfeksiyon ithalatı %23,8 oranında arttı.  

 

 

Türkiye’nin denim konfeksiyon ihracatı içerisinde denim pantolon ürün 

grubunun payı %91,6’iken, denim konfeksiyon ithalatımızın %98,7’si denim 

pantolon ürün grubunu oluşturmaktadır.   
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TÜRKİYE’NİN EN FAZLA DENİM KONFEKSİYON İHRACATI – 

İTHALATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜLKELER  
 

 

 

 


