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YÖNETİCİ ÖZETİ  

Dünyada 2019 yılı örme kumaş ihracatının %4 oranında gerileyerek 35,5 milyar dolar 

değerinde gerçekleştirildiği, son 10 yılda ise ihracatın 9,2 milyar dolar seviyesinde 

arttığı gözlemlenmektedir.  Örme kumaş ürün grubunda dünyanın en büyük 

ihracatçısı konumunda olan Çin, küresel örme kumaş ihracatından aldığı %52,6 pay 

ve 18,6 milyar dolar ihracatı ile birinci sırada yer almaktadır.  

Örme kumaş ürün grubu dış ticareti, alt ürün grupları bazında incelendiğinde, %51 

paya sahip olan diğer örme kumaş ürün grubu ihracatında %5 oranında azalma 

kaydedildiği gözlemlenmiştir. Buna karşın örme tüylü kumaş ihracatında ise 2019 

yılında %4,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise 2019 yılında küresel örme kumaş ihracatından aldığı %4,3 oranında payı 

koruyarak Dünya’nın en büyük 5. örme kumaş tedarikçisi olma konumunu 2019 

yılında da sürdürmüştür.  

Küresel örme kumaş ithalatına bakıldığında ise ithalatın bir önceki yıla göre % 6,7 

oranın artarak 32,4 milyar dolar değerinde gerçekleştiği, küresel örme kumaş 

ithalatında Vietnam’ın %30,9 oranında pay ile birinci sırada yer aldığı 

gözlemlenmektedir. Örme kumaş alt ürün grupları bazında hemen hemen tüm ürün 

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

ivme ile artmaktadır.  

Raporumuzun son bölümünde yer alan küresel örme hazırgiyim ihracatına 

bakıldığında ise ihracatın %3,2 oranında artarak 247 milyar dolara yükseldiği 

gözlemlenmektedir. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 örme hazırgiyim ihracatçı 

ülkesine bakıldığında Kamboçya’nın ihracatının %33,8 oranında artarak yaklaşık 9 

milyar dolarlık ihracat değerine ulaşması dikkat çekicidir.  

Küresel örme kumaş ve örme 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 örme 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 ÖRME KUMAŞ DIŞ TİCARETİ  

DÜNYA ÖRME KUMAŞ İHRACATI 

Son 10 yılda dünya örme kumaş ihracatına bakıldığında, ihracatın 9 milyar dolar 

seviyesinde artarak 2019 yılında 35,5 milyar dolara yükseldiği gözlemlenmektedir. 

2018 yılında 37 milyar dolara kadar yükselen dünya örme kumaş ihracatı, 2019 yılında 

%4 oranında gerilemiştir.  

 
 

DÜNYADA EN FAZLA ÖRME KUMAŞ İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER 

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

18,6 milyar dolarlık dünya ihracatından aldığı %52,6 oranında pay ile birinci sırada 

yer almaktadır. Çin’in 2019 yılında örme kumaş ihracatı %2,8 oranında artmıştır. 

Dünyada en fazla örme kumaş ihracatı gerçekleştiren ülkelerine bakıldığında Güney 

Kore %7,6 pay ile 2. Sırada yer alırken, Tayvan’ın 2019 yılında, %7,7 oranında 

gerileyerek 2,3 milyar dolar değerinde örme kumaş ihracatı gerçekleştirmiştir.  

Türkiye ise, dünyanın en büyük 5. örme kumaş ihracatçısı olarak küresel ihracattan 

%4,3 oranında pay almaktadır. Türkiye’nin örme kumaş ihracatı ITC Trademap 

verilerine göre 2019 yılında %1,6 oranında gerileyerek 1,5 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA ÖRME KUMAŞ İHRACATI 

Dünyada 2019 yılında gerçekleştirilen örme kumaş ihracatı alt ürün grupları bazında 

incelendiğinde, ilk sırada %51,1 payı ile diğer örme kumaşların olduğu 

gözlemlenmektedir. Diğer örme kumaş ihracatı bir önceki yıla göre, %5,7 oranında 

azalarak 18 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

%22,5 payı ile 2. sırada yer alan elastomerik 

veya kauçuk iplik içeren örme kumaş ihracatı, 

bir önceki yıla göre %4,5 oranında azalarak, 8 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Örme 

tüylü kumaş ihracatı ise bir önceki yıla göre 

%4,2 oranında artarak 5,7 milyar dolar 

değerinde gerçeklemiştir. Tüylü örme kumaş 

ihracatının toplam örme kumaş ihracatındaki 

payı ise 15,9’ dur.  

2019 yılında çözgülü örme kumaş ihracatı %6,6 oranında azalarak 3,4 milyar dolar, eni 

30 cm’i geçmeyen örme kumaş ihracatı ise %3,1 oranında artarak, 257 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. 

Küresel ölçekte örme kumaş ihracatına bakıldığında son 5 yılda diğer örme kumaş 

ihracatı kısmen bir artış göstermiş, elastromerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaş 

8 milyar dolar seviyelerinde kalmıştır. Çözgülü örme kumaş ise 3,5 milyar dolar ile; 

eni 30 cm’i geçmeyen örme kumaş ise 257 milyon dolarlık ihracat değeri ile aynı 

seviyede kalmıştır.  

2015 yılında 4,5 milyar dolar değerinde olan örme tüylü kumaş ihracatı yıllar 

içerisinde artarak, 2019 yılında 5,6 milyar dolar değerinde ulaşmıştır. 2015 yılında 

toplam örme kumaş ihracatından %13,5 oranında pay alan örme tüylü kumaş ihracatı, 

2,4 puan yükselerek 2019 yılında %16’ya kadar ulaşmıştır. 
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DİĞER ÖRME KUMAŞ İHRACATI 

Küresel ölçekte 2019 yılında 6006 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan 

diğer örme kumaş ihracatı, bir önceki yıla göre %5,7 oranında azalarak 18 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

Diğer örme kumaş ihracatında ilk sırada %54 pay ve 9,8 milyar dolar 

ihracat ile Çin yer almaktadır. Çin’in diğer örme kumaş ihracatı bir 

önceki yıla göre %1,3 artış kaydetmiş ve son 5 yılda yaklaşık 2 milyar 

dolar değerinde artış kaydetmiştir.  

Tayvan %7,7 payı ve 1,4 milyar dolar ihracatı ile küresel diğer örme kumaş ihracatında 

2. sırada yer almaktadır. Tayvan’ın ihracatı bir önceki yıla göre %8,9 oranında 

azalmıştır.  

3. sırada %6,4 payı ve 1,1 milyar dolar ihracatı ile yer alan Güney Kore’nin, 2019 yılı 

ihracatındaki %14 oranındaki düşüş dikkat çekmektedir. 4. Sırada yer alan Hong 

Kong, dünya diğer örme kumaş ihracatından %5,5 oranında pay alarak, 994 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Hong Kong’un son 5 yıllık ihracatına bakıldığında, 

322 milyon değerinde bir azalma gerçekleştiği görülmektedir. 

Türkiye, dünya diğer örme kumaş ihracatında 

%4,7 oranında pay almaktadır. Türkiye’nin diğer 

örme kumaş ihracatı 2019 yılında %4,2 oranında 

artış kaydederek, 859 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Diğer örme kumaş ihracatında, 

son 5 yıla bakıldığında, Türkiye’nin kademeli 

olarak ihracatını arttırdığı görülmektedir. 
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ELASTOMERİK VEYA KAUÇUK İPLİK İÇEREN ÖRME  KUMAŞ İHRACATI  

6002 ve 6004 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan elastomerik 

veya kauçuk iplik içerek örme kumaşların küresel 2019 yılı ihracatı, bir önceki yıla 

göre %4,5 oranında gerileyerek 8 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

Elastomerik veya kauçuk iplik içerek örme kumaş ihracatında, ilk sırada %42,6’lık pay 

ve 3,4 milyar dolar ihracatı ile Çin yer almaktadır.  Çin’in ihracatı bir önceki yıla göre 

%2,4 oranında artış göstermiştir. %12 pay ve 957 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada yer 

alan Güney Kore’nin ihracatı %11,3 oranında azalırken, %7,5 payı ve 600 milyon dolar 

ihracatı ile 3. sırada Tayvan yer almaktadır.  

Türkiye, %5,8 payı ve 463 milyon dolar 

değerindeki ihracatı ile dünyanın en büyük 5. 

Elastromik veya kauçuk iplik içeren örme kumaş 

ihracatçısıdır. 2019 yılında Türkiye’nin 

elastomerik veya kauçuk iplik içerek örme kumaş 

ihracatı bir önceki yıla göre, %3,1 oranında 

gerilemiştir. Türkiye’nin ilgili ürün grubunda 

dünyadan aldığı pay 2015 yılında %5,4’ken, 2016 

ve 2017 yılında %6,1 oranında, 2018 yılında %5,7, 

2019 yılında ise %5,8 oranında gerçekleşmiştir.  

Dünya’da en fazla elastomerik veya kauçuk iplik içerek örme kumaş ihracatı 

gerçekleştiren ilk 10 ülkeye bakıldığında, Hindistan’ın 2019 yılında gerçekleştirdiği 

%33,7 oranındaki ihracat artışı dikkat çekmektedir. Hindistan, son 5 yıl içinde 

elastomerik veya kauçuk iplik içerek örme kumaş ihracatı düzenli olarak artırmıştır.  

İlk 10 ülke arasında ilgili ürün grubunda ihracatı en fazla gerileyen ülkeler ise %20,5 

oranında gerilemeyle Hong Kong ve %11,9 oranı ile ABD’dir. Hong Kong’un ilgili ürün 

grubu ihracatı 2019 yılı ihracatı 539 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, ABD ilgili 

ürün grubunda 170 milyon dolar ihracat ile 7. Sıradadır.  
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ÖRME TÜYLÜ KUMAŞ İHRACATI  

 

 
 

6001 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan örme tüylü kumaş ürün 

grubunun 2019 yılı dünya ihracatı %4,2 oranında artarak yaklaşık 5,7 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

Örme tüylü kumaş ihracatında, %76,1’lik paya 

sahip olan Çin, 4,3 milyar dolar ihracat ile ilk 

sırada yer almaktadır. 2019 yılı, örme tüylü 

kumaş ihracatı %7,8 oranında artmıştır. 2. 

Sırada, %3,7 pay ve 210 milyon dolar ihracatı ile 

Güney Kore alırken, Güney Kore’nin 2019 

yılındaki ihracatı 2018’e göre, %19,1 oranında 

azalmıştır.  

Örme tüylü kumaş ihracatına bakıldığında, 2019 yılında 3. Sırada yer alan Malezya, 

%16,7’lik artış ile öne çıkmaktadır. %3’lük paya sahip olan Malezya’nın örme tüylü 

kumaş ihracatı 170 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Tayvan ise 2019 yılında gerçekleştirdiği 146 

milyon dolar ihracat değeri ile küresel örme 

tüylü kumaş ihracatından %2,6 oranında pay 

almaktadır. Tayvan’ın örme tüylü mensucat 

ihracatı 2015 yılından itibaren gerileme 

eğilimindedir. 2015 yılında 306 milyon dolar 

değerinde ihracatla dünyanın en büyük 

ikinci örme tüylü mensucat ihracatçısı 

konumunda yer alan Tayvan, 2017 yılında 3. 2019 yılında ise 4. sıraya gerilemiştir.  
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ÇÖZGÜLÜ ÖRME KUMAŞ İHRACATI  

6005 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan çözgülü örme kumaş 

ihracatına bakıldığında, 2019 yılında dünya ihracatının, bir önceki yıla göre %6,6 

oranında azalarak 3,4 milyar dolar değerinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Dünya 

çözgülü örme kumaş ihracatında ilk sırada, %32 pay oranı ve 1,1 dolar değerinde 

ihracatı ile Çin yer almaktadır. Çin’in çözgülü örme kumaş ihracatı 2019 yılında, bir 

önceki yıla göre %2,6 oranında azalmıştır. Çözgülü örme kumaş ihracatında, 2. Sırada 

yer alan Güney Kore %10,9 paya sahiptir. Güney Kore’nin 2019 yılı ilgili ürün grubu 

ihracatı, %10,3 oranında azalarak 380 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

ENİ 30 CM'Yİ GEÇMEYEN ÖRME KUMAŞ İHRACATI 

6003 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan eni 30 cm'yi geçmeyen 

örme kumaş ürün grubunda, %23,8 pay ile Çin ilk sırada yer almaktadır. Çin, ilgili 

ürün grubunda ihracatını 2019 yılında %41,1 oranında artarak, 61 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2019 yılında, 2. Sırada, %18,3 pay ile yer alan Almanya, eni 30 cm'yi geçmeyen örme 

kumaş ürün grubunda 47 milyon dolar değerinde ihracat gerçeklemiştir.  
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DÜNYA ÖRME KUMAŞ İTHALATI 

2019 yılında dünya örme kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %6,7 oranında artarak 

32,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Düzenli olarak artan örme kumaş ithalatının, 

son on yılda %61 artışla 12,2 milyar dolar değerinde yükseldiği gözlemlenmektedir.  

 

DÜNYADA EN ÇOK ÖRME KUMAŞ İTHALATI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER 

Örme kumaş ithalatında birinci sırada %20,2 pay ve 6,5 milyar dolar ithalatı ile 

Vietnam yer almaktadır. Vietnam’ın 2015 yılından beri örme kumaş ithalatı kademeli 

bir şekilde artmıştır.  

2. sırada %7,2 payı ve 2,3 milyar dolar ithalatı ile 

Kamboçya yer alırken, Kamboçya’nın 2019 

yılındaki örme kumaş ithalatı bir önceki yıla göre 

%14,6 oranında azalmıştır.  Örme kumaştaki en 

büyük 3. ithalatçı ise Endonezya’dır. 

Endonezya’nın örme kumaş ithalatı, 2019 yılında 

%4,8 oranında artarak 1,6 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  
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2019 yılında örme kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %4 azalarak 35,5 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle örme kumaş ithalatına bakıldığında, ithalatın 

son 5 yılda 10 milyar dolar değerinde arttığı gözlemlenmektedir.  

Örme kumaş ithalatında en fazla dikkat çeken ürün grubu diğer örme kumaştır. Diğer 

örme kumaş ürün grubunda 2019 yılında, %7,5 oranında artış yaşanarak, 16,3 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Küresel ölçekte en fazla ithalatı gerçekleştirilen ikinci 

ürün grubu ise, %21,2 pay ile elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaştır. 

2019 yılında, 2018 yılına göre %8,9 azalma yaşayan ürün grubu, 7,5 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

Örme kumaş ürün gruplarında en önemli artış ise 

örme tüylü kumaş ürün grubunda gerçekleşmiştir. 

Örme tüylü kumaş ihracatının, 2019 yılında 2018 

yılına oranla %47,7 oranında arttığı ve 5,1 milyar 

dolar değerinde gerçekleştiği gözlemlenmiştir.  

Küresel ölçekte ithalatı gerçekleştirilen çözgülü 

örme kumaş ve eni 30 cm’i geçmeyen örme kumaş 

ithalatı, son 5 yıl içerisinde önemli bir değişime 

uğramazken; diğer örme kumaşın ithalatının son 5 yıl içinde %29 ve örme tüylü kumaş 

ithalatının %74 oranında arttığı gözlenmiştir. 
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DİĞER ÖRME KUMAŞ İTHALATI 

 

 

2019 yılında 6006 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan diğer 

örme kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %7,5 oranında artarak 16,3 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Son 5 yılda yükselen bir ivme ile artan diğer örme kumaş 

ithalatına bakıldığında, ithalatta en büyük payı Vietnam’ın aldığı gözlemlenmektedir.  

Vietnam, 2015 yılından beri diğer örme kumaş ithalatını 

kesintisiz bir şekilde artırmış, 2019 yılında ise Vietnam’ın ilgili 

ürün grubu ithalatı %17,3 oranında artarak 3,7 milyar dolara 

yükselmiştir. Vietnam dünya diğer örme kumaş ithalatından 

%22,9 oranında pay almaktadır. 

Diğer örme kumaş ithalatında %8,2’lik pay ile Kamboçya 2. Sırada yer almaktadır. 

Kamboçya’nın diğer örme kumaş ithalatı, 2019 yılında 2018 yılına göre %11,8 oranında 

artarak 1,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 3. Sırada ise, 2019 yılında 2018 

yılına göre en büyük ithalat düşüşünün yaşandığı Hong Kong yer almaktadır. %5,1 

oranında paya sahip olan Hong Kong, %19,6 oranında azalarak, 834 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Diğer örme kumaş ithalatında Endonezya, 791 milyon dolar 

ile %4,8 paya sahipken; Çin 662 milyon dolar ile %4 pay almıştır. Çin’in diğer örme 

kumaş ithalatında, 2019 yılında yaşadığı %19 oranında azalma dikkat çekicidir.  

2019 yılında diğer örme kumaş 

ürün grubunda, en önemli ithalat 

artışının yaşandığı ülke Myanmar 

olmuştur. %816 artış ile, Myanmar 

7. Sırada yer almaktadır. 434 

milyon dolar değerinde gerçekleşen 

diğer örme kumaş ithalatında 

Myanmar, %2,6’lık paya sahiptir. 
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ELASTOMERİK VEYA KAUÇUK İPLİK İÇEREN ÖRME KUMAŞ İTHALATI  

Dünya’da 2019 yılında gerçekleştirilen ve 6002 ile 6004 Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonu altında sınıflandırılan elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaş 

ithalatı, bir önceki yıla göre %8,9 oranında azalarak 7,5 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir.  

Elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaş ithalatında, 

%19,8 oranı ile Vietnam 2. Sırada yer almaktadır. 2019 yılı 

ithalatı %28,4 oranında artan Vietnam 1,4 milyar dolar değerinde 

ihracat gerçekleştirmiştir. 

2. Sırada %7,7 pay oranı ile Hong Kong yer almaktadır. %18,6 

oranında azalma ile 579 milyon dolar elastomerik veya kauçuk 

iplik içeren örme kumaş ithalatı gerçekleştiren Hong Kong’u, 

%6,7 pay ile Kamboçya izlemektedir. Kamboçya’nın 2019 yılında, 

elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaş ithalatında 

%65,6 oranında bir gerileme yaşadığı göze çarpmaktadır.  

Sri Lanka ve Bangladeş, sırasıyla %9,1 ve %7,9 

oranında ithalat artışı ile, 5 ve 6. Sırada yer 

almaktadırlar. 2019 yılı ithalatına bakıldığında 

dikkat çeken diğer gerilemeler, %14,7 ile Çin ve 

%11,5 ile ABD’dir. %4,5 paya sahip olan Çin’in 

ithalatı 342 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. ABD’nin ithalatı ise, 2015 

yılından beri gerileyerek, 163 milyon dolar 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 



 

Sayfa 14 / 23 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Küresel Örme Kumaş Dış Ticareti 

2019 Yılı Değerlendirmesi 

ÖRME TÜYLÜ KUMAŞ İTHALATI 

Not: Vietnam, Kamboçya, Bangladeş, Endonezya, Mısır ve Myanmar’ın 2019 yılı 

ithalat istatistikleri henüz açıklanmadığı için Mirror Data verileri kullanılarak 

hazırlanmıştır.  

6001 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan Dünya örme tüylü 

kumaş ithalatı 2019 yılında %47,7 oranında artarak 5,1 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

İlk sırada, %16,2’lük pay ile Vietnam yer alırken, 2019 yılında 834 milyon dolar 

değerinde ithalat gerçekleştirmiştir. 2. sırada ise, %8,4 oranında pay ve %1217,3 

oranında artış ile Kamboçya bulunmaktadır.  

Örme tüylü kumaş ithalatında 3. Sırada bulunan 

Bangladeş’in, %5,7 oranında gerileme yaşadığı 

göze çarpmaktadır. Bir diğer gerileme ise Çin’in 

%7,4 oranında azalma ile, ithalatının 210 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmesinde 

görülmektedir. 2019 yılında yaşanan diğer 

önemli artışlar, %457 ile Mısır ve %1007 oranı ile 

Myanmar tarafından gerçekleştirilmiştir.  
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ÇÖZGÜLÜ ÖRME KUMAŞ İTHALATI  

Çözgülü örme kumaş küresel ithalatına bakıldığında, 2019 yılında 3 milyar dolar 

değerinde gerçekleştiği görülmektedir. %14,4 pay oranı ile ilk sırada yer alan 

Vietnam’da, 445 milyon dolar değerinde ihracat gerçeklemiştir. %9,1 pay oranı ile 

ABD’nin 2. Sırada yer aldığı çözgülü örme kumaş ithalatında, Çin, 188 milyon dolar 

ithalat ile 3. Sırada yer almaktadır. Çözgülü örme kumaş ithalatında, 10. Sırada 

bulunan Türkiye’nin çözgülü örme kumaş ithalatı, 2019 yılında %30,8 oranında bir 

gerileme yaşayarak, 79 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

ENİ 30 CM'Yİ GEÇMEYEN ÖRME KUMAŞ İTHALATI 

Eni 30 cm'yi geçmeyen örme kumaş ithalatı 2019 yılında %11,4 oranında azalmış ve 

288 milyon dolar değerinde gerçeklemiştir. İlgili ürün grubu ithalatında, ilk sırada 54 

milyon dolar ile yer alan Filipinler, %18,6 paya sahiptir. Bu ürün grubunda en önemli 

ithalat artışı, %165 oranı ile Vietnam tarafından, 23 milyon dolar değerinde 

gerçekleştirilmiştir. Vietnam, eni 30 cm'yi geçmeyen örme kumaş ithalatında %8,1 

oranında paya sahiptir.  
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AB’NİN ÖRME KUMAŞ İTHALATI 

 
 AB’nin son 10 yılda gerçekleştirmiş olduğu örme kumaş ithalatı değer bazında incelendiğinde, 2010 
yılına göre değer bazında 657 milyon Euro değerinde arttığı gözlemlenmektedir. AB örme kumaş 
ithalatı, 2018 yılında %3,3 oranında azalırken, 2019 yılında %0,2 oranında artarak 3,5 milyar Euro 
değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin son 10 yılda gerçekleştirmiş olduğu örme kumaş ithalatı miktar bazında incelendiğinde, 2019 
yılında 2010 yılına göre 150 bin ton değerinde artmıştır. AB örme kumaş ithalatı, 2019 yılında bir 
önceki yıla göre %1,1 oranında azalarak, 563 bin ton seviyesine gerilemiştir.  
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AB’nin örme kumaş ithalatında kilogram başı birim fiyatı, 2010-2019 yıllarında çok büyük bir 
değişime uğramayarak,2010 yılına göre 57 Euro azalmıştır. AB’nin örme kumaş ithalatında birim 
fiyat, 2011 yılında 7,24 Euro’ya yükselirken, 2018 yılında 6,12 Euro’ya kadar gerilemiştir. AB’nin 
2019 yılında örme kumaş ithalatındaki birim fiyat, %1,3 oranında artarak 6,20 Euro’ya yükselmiştir.  

AB’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği örme kumaş ithalatı, değer bazında 3,5 milyar 

Euro olarak gerçekleşirken, miktar bazında ise 563 bin ton olmuştur. AB’nin AB 

dışından en büyük örme kumaş ithalatçısı, %19,2 pay oranı ile Çin’dir. Çin’in ithalatı, 

değer bazında %14 artarak 672 milyon Euro ve 180 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye, AB’nin en büyük 2. Örme kumaş ithalatçısı olup, %17,2 paya sahiptir. 

Türkiye’den ithalat, 2019 yılında 600 milyon Euro değerinde ve 110 bin ton miktarında 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin örme kumaş ithalatının %53’ü AB ülkelerinden gerçekleştirilirken, %47’si 

birlik dışından gerçekleştirilmektedir. AB içinden örme kumaş ithalatı, 2019 yılında 

%0,7 oranında artış ile 223 bin ton miktarında ve 1,8 Euro değerindedir. AB dışından 

ithalat ise, değer bazında %5,1 oranında artarak 1,6 milyar dolar ve 340 bin ton 

miktarında gerçekleştirilmiştir.  
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TÜRKİYE’NİN ÖRME KUMAŞ  İHRACATI  

Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği örme kumaş ihracatı %1,6 oranında azalarak 1,5 milyar 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye, AB (28) ülkelerine örme kumaş ihracatı ise, 2019 yılında 
%8,4 oranında azalarak 747 milyon dolara gerilemiştir. AB ülkelerinin payı, örme kumaş ürün 
grubunda %49,5 paya sahiptir.  

Örme kumaş ihracatında, %13,9 pay alan İtalya ilk sırada yer almaktadır. İtalya’ya yapılan ihracat 
2019 yılında %8,6 oranında azalarak 210 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bulgaristan, %11,4 
pay oranı ve 172 milyon ihracat değeri ile 2. Sırada yer almaktadır. Bulgaristan’a 2019 yılında örme 
kumaş ihracatı %12,2 oranında gerilemiştir. Türkiye’nin örme kumaş ihracatında 3. Sırada yer alan 
Rusya, 116 milyon ihracat değeri ile %7,7 paya sahiptir. Türkiye’nin örme kumaş ihracatı 
gerçekleştirdiği ilk 10 ülke, toplam ihracatının %61,4’ünü oluşturmaktadır.  
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Türkiye’nin örme kumaş ihracatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada yer alan diğer 
örme kumaş %56,7 paya sahiptir. Diğer örme kumaş ihracatı, %4,1 oranında artarak 856 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin örme kumaş ihracatındaki 2. En büyük alt ürün grubu 
ise elastomerik veya kauçuk içeren örme kumaştır. Elastomerik veya kauçuk içeren örme kumaş 
ürün grubu, 2019 yılında %2,9 oranında azalarak 465 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 Elastomerik veya kauçuk içeren örme kumaş ürün grubu, örme kumaş ihracatı içerisinde %30,8 
paya sahiptir. Çözgülü örme kumaş ise, %24,6 oranında azalarak 143 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Çözgülü örme kumaş, %9,5 oranında paya sahipken; örme tüylü kumaş ise %2,8 
paya sahiptir. Çözgülü örme kumaş ürün grubu, 2019 yılında %4,6 oranında artarak 42 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. Eni 30 cm’yi geçmeyen örme kumaş ise, 2019 yılında 1,7 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.  
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Türkiye’nin 2019 yılı örme kumaş ithalatında ilk sırada %38,5 pay ile Çin yer almaktadır. Türkiye’nin 
Çin’den 2019 yılında örme kumaş ithalatı, %17,7 oranında azalarak 156 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Güney Kore’den ithalatımız 2019 yılında %7,4 gerileme ile, 92 milyon dolar 
değerinde gerçekleşerek %22,8 paya sahip olmuştur. Türkiye’nin AB ülkelerinde örme kumaş 
ithalatı %37,1 pay ile 150 milyon dolar değerinde gerçekleşirken; ilk 10 ülkeden olan ithalat %92,7 
paya sahiptir. İlk 10 ülkeden örme kumaş ithalatı, 2019 yılında 372 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. 
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Türkiye’nin örme kumaş ithalatı, alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada %29,8 payı ile 
elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaş gelmektedir. Elastomerik veya kauçuk iplik içeren 
örme kumaş ürün grubunda, 2019 yılında yapılan ithalat %28,7 oranında artarak, 120 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin örme kumaş ithalatında 2. En büyük alt ürün grubu ise diğer 
örme kumaştır. Türkiye’nin 2018 yılında diğer örme kumaş ithalatı 99 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. 2019 yılında, %1,5 oranında artarak %24,9 paya yükselmiştir.  

100 milyon dolarlık ithalatı ile %24,9 pay alan diğer örme kumaştan sonra, 98 milyon dolarlık ile 
örme tüylü kumaş gelmektedir. Diğer örme kumaş ürün grubunda ithalat, 2019 yılında %7,4 
oranında artarak, %24,2 paya sahip olmuştur. Çözgülü örme kumaş ithalatı ise, %29,1 oranında 
gerileyerek, 80 milyon dolar ile %19,9 oranında gerçekleşmiştir.   
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DÜNYA ÖRME HAZIRGİYİM DIŞ TİCARETİ  

ÖRME HAZIRGİYİM İHRACATI   

 

 

Not: Bangladeş, Vietnam ve Kamboçya’nın 2019 yılı ithalat istatistikleri henüz 

açıklanmadığı için Mirror Data verileri kullanılarak hazırlanmıştır.  

2019 yılında dünyada gerçekleştirilen örme hazırgiyim ihracatı, %3,2 oranında artış 

göstererek, 247 milyar dolar değerinde gerçeklemiştir. Örme hazırgiyim ihracatında 

ilk sırada yer alan Çin, %28,9’luk pay ile 71 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

2. sırada yer alan Bangladeş, %8,2 pay oranı ile 20 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 3. Sırada yer alan Vietnam, 2019 yılında 2018 yılına göre %16,4 

oranında artarak 16 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Almanya, %4,6 pay ile 4. 

Sırada yer almaktadır. 

                                                                                                                                        

Türkiye, dünyanın en büyük 6. Örme hazırgiyim ihracatçısıdır. %3,7 pay ve 9 milyar 

dolar örme hazırgiyim ihracatı gerçekleştirmiştir. Küresel örme kumaş ihracatında, 

2019 yılında 0,5 oranında artış yakalamıştır. Örme hazırgiyim küresel ihracatında 

2019 yılında en büyük artış gerçekleşen ülke Kamboçya, 33,8 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. En büyük gerileme ise, %11,5 oranı ile Hong Kong’un 2019 yılında 6,1 

milyar dolar değerinde ihracatında gözlenmiştir.  
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ÖRME HAZIRGİYİM İTHALATI  

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

göstererek 220,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Son 5 yılda dokuma 

hazırgiyim ithalatı yükselen bir ivme ile artmış ve 5 milyar dolar değerinde 

büyümüştür. 

Örme hazırgiyim ithalatında %21,9 pay ve 48,2 milyar dolar ithalat değeri ile ABD yer 

almaktadır. ABD’nin 2019 yılındaki ithalatı, 2018’e göre %1,1 oranında artış 

kaydetmiştir. Almanya %8,9 payı ve 19,6 milyar dolar ithalatı ile 2. sırada yer alırken, 

2019 yılındaki ithalatı, bir önceki yıla göre %3 oranında gerileme göstermiştir. 3. sırada 

yer alan Japonya ise %6,2 payı ile 13,6 milyar dolar değerinde ithalat 

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

2018’e göre %0,9 oranında gerileme kaydetmiştir.  

İlk 10 ülke arasında en dikkat çeken gerileme, %14 ile Hong Kong tarafından 2019 

yılında gerçekleştirilen 5,2 milyar dolarlık ithalat ile olmuştur. En fazla artış 

kaydedilen ülke ise, %4,9 oranı ile Kanada’dır. Kanada 2019 yılında, 5,3 milyar dolar 

ithalat gerçekleştirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


