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Not: Avrupa Birliği’nin 2019 yılı tekstil ve hammaddeleri ithalatının değerlendirildiği 

raporda AB Resmi İstatistik Ofisi EUROSTAT verileri kullanılmıştır. Türkiye, ITC 

Trade Map verileri ile EUROSTAT verileri arasında veri farklılıkları 

gözlemlenebilmektedir.  Ev tekstili ve teknik tekstil ürün gruplarında diğer sanayi 

ürünlerinin de yer alması nedeniyle AB’nin toplam tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

içinde payları hesaplanmamıştır. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ  

Avrupa Birliği’nin (AB) 2019 yılı tekstil ve hammaddeleri ithalatına bakıldığında, 

ithalatın bir önceki yıla göre %1,0 oranında gerileyerek 68 milyar Euro değerinde 

gerçekleştirildiği, ithalatın yaklaşık 39 milyar Euroluk değerinin AB’nin kendi içinde 

yaptığı ithalat, yaklaşık 30 milyar Euro’nun ise AB’nin AB dışından gerçekleştirdiği 

ithalat olduğu gözlemlenmektedir.  

AB’nin en büyük tedarikçisi konumundaki Çin, AB’nin Birlik dışından 

gerçekleştirdiği tekstil ve hammaddeleri ithalatından aldığı %37’lik pay ile 11 milyar 

Euroluk bir tedarike ulaşmıştır.  

Türkiye ise %15 oranında pay ile AB’nin en büyük ikinci tedarikçisi olma konumunu 

2019 yılında da sürdürmüştür. AB, Türkiye’den 2019 yılında 4,4 milyar Euro 

değerinde tekstil ve hammaddeleri ürünü tedariki sağlamıştır. AB’nin Türkiye’den 

tekstil ve hammaddeleri tedarikinin yaklaşık 1 milyar Euro’luk değerini ev tekstili, 

955 milyon Euro’luk tutarı iplik ürün grubu, 893 milyon Euro’sunu dokuma kumaş 

ürün grubu, 816 milyon Euro’luk tutarını teknik tekstiller, 599 milyon Euro’luk tutarı 

örme kumaş ürün grubu, 22 milyon Euro’yu ise elyaf ürün grubu oluşturmuştur. 

AB’nin Türkiye’den tekstil ve hammaddeleri ithalatı bir önceki yıla göre değer 

bazında %1,4 oranında gerilerken; miktar bazında ithalat bir önceki yıla göre %0,5 

oranında artışla 1 milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir.  

2019 yılında AB’nin tekstil ve hammaddeleri 

ithalatında ABD, Japonya ve Vietnam’dan gerçekleşen 

ithalat artışları dikkat çekmiştir. 2019 yılında AB’nin 

ABD’den ithalatı %7,9, Japonya’dan ithalatı %3,3, 

Vietnam’dan ithalatı ise %18,7 oranında artmıştır. 

AB’nin ABD’den tekstil ve hammaddeleri ithalat artışına kaynaklık eden alt ürün 

grupları iplik (%23,1 artış  - 245 Milyon Euro) ve elyaf (%19,6 artış – 176 Milyon Euro) 

olmuştur.  

2019 yılında Vietnam ile AB arasında imzalanan ve 

yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Serbest 

Ticaret Anlaşması da göze alındığında, AB’nin 

Vietnam’dan artan %18,7 oranındaki artış dikkat 

çekicidir. AB’nin Vietnam’dan artan tekstil ve 

hammaddeleri ithalatına bakıldığında teknik 

tekstillerin (%11,6 artış – 439 milyon Euro) ve iplik 

sektörünün (%19,4 artış – 68 milyon Euro) artışa kaynaklık ettiği gözlemlenmiştir.  
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AB'NİN DEĞER BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

Avrupa Birliği’nin 2019 yılı tekstil ve hammaddeleri ithalatına bakıldığında, ithalatın 

bir önceki yıla göre %0,9 oranında gerileyerek 68,2 Milyar Euro değerinde gerçekleştiği 

gözlemlenmektedir. AB’nin 2013 yılından beri istikrarlı bir şekilde artan ithalatı, 7 yıl 

sonra ilk kez 2019 yılında gerilemiştir. Avrupa Birliği’nin tekstil ve hammaddeleri 

ithalatının son on yılda 13,3 Milyar Euro değerinde arttığı gözlemlenmektedir.  
 

AB'NİN MİKTAR BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

Avrupa Birliği’nin 2019 yılında miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ithalatına 

bakıldığında, ithalatın bir önceki yıla göre %2,4 oranında gerileyerek 14,7 Milyon Ton 

değerinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir.  
 

AB'NİN TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR  

AB’nin tekstil ve hammaddeleri 

sektöründe kilogram başı ithalat 

birim fiyatlarının ise 2011 – 

2019 yılları arası dalgalı bir 

seyir izleyerek 4,41 Euro ile 4,69 

Euro arasında gerçekleşmiştir. 

2019 yılında ise kilogram başı 

ithalat birim fiyatlarının %1,4 

oranında artarak 4,64 Euro değerinde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 
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AB, tekstil ve hammaddeleri ithalatının %56,7’sini AB içerisinden; %43,2’sini ise AB 

dışından gerçekleştirmektedir. AB’nin 2019 yılında AB içinden ithalatı %3,0 oranında 

gerilerken AB dışından ithalatı ise %1,8 oranında artış göstermiştir.  

AB’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında Çin 

%16 pay ile birinci sırada yer almaktadır. AB’nin Çin’den ithalatı 2019 yılında değer 

bazında %7,0 oranında artarak 10,9 Milyar Euro, miktar bazında ise %3,6 oranında 

artarak 2,5 Milyon Ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye, AB’nin AB dışından en fazla tekstil ve hammaddeleri ithalatı gerçekleştirdiği 

ikinci ülke olup, AB’nin toplam tekstil ve hammaddeleri ithalatından %6,5 oranında 

pay almaktadır. AB’nin Türkiye’den değer bazında tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

%1,4 oranında gerileyerek 4,4 Milyar Euro, miktar bazında ise %0,5 oranında artarak 

1 Milyon Ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2019 yılında AB dışından ithalatına bakıldığında Pakistan’dan ithalatı %2,6 

oranında artarken, ABD’den ithalatının %7,9, Vietnam’dan ithalatının ise %18,7 

oranında arttığı gözlemlenmektedir. 2019 yılında AB’nin ithalatında Türkiye %1,4, 

Güney Kore %3,6, Tayvan ise %4,7 oranında gerilemeyle dikkat çekmektedir.  

Türkiye, AB’nin toplam tekstil ve 

hammaddeleri ithalatından %6,5 

oranında pay alırken AB’nin AB dışı 

ithalatından %15 oranında pay 

almaktadır. 2019 yılında AB’nin değer 

bazında Türkiye’den ithalatı gerilese 

de toplam ithalatından Türkiye’nin 

almış olduğu pay aynı kalmıştır. Çin 

ise 2019 yılında AB’nin tekstil ve 

hammaddeleri ithalatından %16 pay 

almıştır. 
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AB’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ithalatı gerçekleştirdiği ülke olan Çin’den 

kilogram başı birim fiyatı 2019 yılında %3,3 oranında artarak 4,41 Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ise birim fiyatları bir önceki yıla göre %1,9 oranında 

gerileyerek 4,19 Euro değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin en fazla tekstil ve 

hammaddeleri ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke içerisinde Türkiye’den düşen ithalat 

birim fiyatları dikkat çekicidir.  

AB’nin 2019 yılında AB içinden ithalatında kilogram başı birim fiyatlar %0,8 oranında 

artarak 5,16 Euro değerinde gerçekleşmişken; AB dışından ithalatında kilogram başı 

birim fiyatı %2,7 oranında artarak 4,10 Euro değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin en fazla ithalat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke arasında AB’nin en düşük birim 

fiyatla ithalat gerçekleştirdiği ülke 2,93 Euro ile Hindistan olurken, en yüksek ithalat 

ise 7,73 Euro ile İtalya’dan gerçekleştirilmiştir. 

AB’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

içerisinde 7. Sırada yer alan 

Japonya’nın 2019 yılında birim 

fiyatlarındaki artış, 2019 yılında AB ile 

Japonya arasında imzalanan Serbest 

Ticaret Anlaşması da dikkate 

alındığında dikkat çekici olmuştur. 

2019 yılında AB’nin Japonya’dan tekstil 

ve hammaddeleri ithalatı %3,3 

oranında artarak 739 Milyon Euro 

değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında AB Japonya’dan kilogram başı birim fiyatı 8,87 

Euro’ya tekstil ve hammaddeleri ürünü ithalatı gerçekleştirirken 2019 yılında 

Japonya’dan ithalatta birim fiyatları %4,1 oranında artarak 9,23 Euro’ya kadar 

yükselmiştir. 
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AB'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

AB’nin alt ürün grupları bazında Tekstil ve Hammaddeleri ithalatı incelendiğinde en 

çok ithal edilen ürün grubunun Teknik Tekstiller olduğu görülmektedir. AB’nin Teknik 

Tekstil ithalatı 2019 yılında %2,4 artış göstererek 33,3 Milyar Euro değerinde 

gerçeklemiştir. AB’nin en fazla ithalat yaptığı 2. ürün grubu Ev Tekstili olurken, 3. 

sırada ise Dokuma Kumaş yer almaktadır. AB’nin 2019 yılında alt ürün grupları 

bazında tekstil ve hammaddeleri ithalatına baktığında en fazla artış %4,1 ile ev 

tekstilinde olurken en fazla gerileme %5,8 ile iplik ürün grubunda olmuştur.  

 

 

AB’nin alt ürün grupları bazında Tekstil ve Hammaddeleri ithalatı miktar bazında 

incelendiğinde en çok ithal edilen ürün grubunun teknik tekstiller olduğu 

gözlemlenmektedir. AB’nin Teknik Tekstil ithalatı 2019 yılında %0,3 azalarak 7,2 

milyon ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin miktar bazında ithalatında artış yaşanan tek ürün grubu %2,9 oranında artışla 

ev tekstili olurken, en fazla gerileme yaşanan ürün grubu ise %7,2 oranında 

gerilemeyle dokuma kumaş olmuştur. AB’nin 2019 yılında dokuma kumaş ithalatı 1,5 

milyon ton değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN TEKNİK TEKSTİL İTHALATI  

AB’nin en fazla teknik tekstil ithalatı gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığına birinci 

sırada Çin’in olduğu gözlemlenmektedir. AB’nin Çin’den teknik tekstil ithalatı 2019 

yılında değer bazında %6,2 oranında, miktar bazında ise %4,6 oranında artmıştır.  

Vietnam, AB’nin en fazla teknik tekstil ithalatı gerçekleştirdiği ilk beş ülke arasında, 

AB’nin en fazla ithalat artışı gerçekleştirdiği ülke olarak dikkat çekmektedir. AB’nin 

2019 yılında Vietnam’dan teknik tekstil ithalatı %12,1 oranında artarak 460 Milyon 

Euro değerinde gerçekleşmiştir.  

 

AB'NİN EV TEKSTİLİ İTHALATI 

 

AB’nin 2019 yılında ev tekstili ithalatı, bir önceki yıla göre %4,1 artarak 14,5 Milyar 

Euro olarak gerçekleşmiştir. AB, ev tekstili ithalatının %58’ini AB dışı ülkelerden 

tedarik etmektedir. Çin %24,3 pay ile AB’nin en büyük ev tekstili tedarikçisi 

konumunda yer almaktadır. Pakistan AB’nin ev tekstili ithalatından %12,4 pay 

alırken Türkiye AB’nin ev tekstili ithalatından %6,8 oranında pay almaktadır. 

AB’nin 2019 yılında değer bazında Çin’den ev tekstili ithalatı %8,0 oranında artarken, 

Pakistan’dan ithalatı %5,7 oranında, Türkiye’den ithalatı ise %0,3 oranında artmıştır.  
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AB'NİN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  

 

AB’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Dokuma Kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %3 

azalarak 11,4 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin en büyük Dokuma 

Kumaş tedarikçisi konumunda %18,3 payı 2 Milyar Euro ithalat ile Çin yer 

almaktadır. Türkiye ise %7,8 payı ve 893 Milyon Euro ithalat ile AB’nin en büyük 2. 

Dokuma Kumaş tedarikçisidir. 

AB’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Dokuma Kumaş ithalatı miktar olarak bir önceki 

yıla göre %7,2 oranında azalarak 1,5 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında 

AB’nin Türkiye’den Dokuma Kumaş ithalatı bir önceki yıla göre %1,7 azalarak 107 Bin 

Ton değerinde kaydedilmiştir.  

AB'NİN İPLİK İTHALATI 

 

AB’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatı, bir önceki yıla göre %5,8 azalarak 

9,8 Milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. AB’nin en büyük iplik tedarikçisi Çin, %10,5 

oranında pay ile AB’ye 1 Milyar Euro değerinde iplik ihracatı gerçekleştirmiştir. 

AB’nin en fazla ithalat gerçekleştirdiği ikinci ülke ise %9,8 oranında pay ile 

Türkiye’dir. AB’nin Türkiye’den iplik ithalatı 2019 yılında %2,5 oranında gerileyerek 

955 Milyon Euro değerinde gerçekleşmiştir.  

2019 yılında AB’nin iplik ithalatı miktar bazında, bir önceki yıla göre %6,5 oranında 

azalarak 2,3 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında AB’nin Türkiye’den İplik 

ithalatı, bir önceki yıla göre %1 oranında azalarak 318 Bin Ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN ÖRME KUMAŞ İTHALATI 

 

AB’nin 2019 yılında Örme Kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %0,1 artarak 3,5 Milyar 

Euro değerinde gerçekleşmiştir. Çin %19,2 pay ile AB’nin en büyük örme kumaş 

tedarikçisi olarak birinci sırada yer almaktadır. Türkiye ise yaklaşık 600 milyon dolar 

ihracat değeri ve AB’nin ithalatından aldığı %17,2 pay ile AB’nin en büyük ikinci örme 

kumaş tedarikçisidir.  

2019 yılında AB’nin Örme Kumaş ithalatı miktar bazında, bir önceki yıla göre %1,2 

oranında azalarak 563 Bin Ton değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında AB’nin 

Türkiye’den Örme Kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %1,6 oranında azalarak 110 Bin 

Ton olarak gerçekleşmiştir.  

 

AB'NİN ELYAF İTHALATI 

 

AB’nin 2019 yılında Elyaf ithalatı, bir önceki yıla göre %4,6 oranında gerileyerek 6,4 

Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin en büyük Elyaf tedarikçisi konumunda 

olan Çin, 2019 yılında AB’ye 830 Milyon Euro değerinde elyaf ihracatı 

gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin AB’ye tekstil ve hammaddeleri ihracatında en küçük 

kalemi oluşturan elyaf ürün grubunda ise 222 milyon Euro değerinde ihracat ile 

Türkiye 3. Sırada yer almaktadır. 

2019 yılında AB’nin elyaf ithalatı miktar bazında %4,1 oranında gerileyerek 2,9 milyon 

ton değerinde gerçekleşmiş olup ilk 5 ülke arasından miktar bazında Güney Kore’den 

%8,5, Hindistan’dan ise %9,3 oranındaki gerileme dikkat çekmiştir.  
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AB’nin 2019 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, bir önceki yıla göre %6 

oranında artarak 122,6 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %76,3’ü Birliğin kendi içerisine 

gerçekleştirilmekteyken %23,7’si Birlik dışına gerçekleştirilmektedir. AB’nin Birlik 

içerisinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2019 yılında %5 oranında artarak 

yaklaşık 94 milyar dolar değerinde gerçekleşirken; Birlik dışına ihracatı %9,1 oranında 

artarak 29 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2019 yılında en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiği ülke 

ise ABD’dir. AB’nin 2019 yılında ABD’ye ihracatı %12,9 oranında artarak yaklaşık 4 

milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir.   

AB’nin en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiği diğer ülkeler ise 

%3,6 oranında artışla Rusya, %2,6 oranında artışla Hong Kong, %5,8 oranında artışla 

Çin, %9,1 oranında artışla Japonya, %20,1 oranında artışla Güney Kore olarak dikkat 

çekmektedir.  

AB’nin 2019 yılında en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 

ülke arasında Türkiye, AB’nin ihracatının gerilediği tek ülke olmuştur. AB’nin 2019 

yılında Türkiye’ye ihracatı %0,5 oranında düşerek 773 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

2019 yılında AB’nin miktar bazında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı ise %0,2 

oranında artarak 3,5 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin hazırgiyim ve 

konfeksiyon ihracatında ilk 10 ülkeye bakıldığında miktar bazında en fazla artış %19,4 

Artışla ABD,11,4 artışla Güney Kore, %9,1 artışla Rusya ülkeleri olmuştur.  

AB’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında ilk 10 ülke arasında en fazla gerileme 

ise %8,4 oranında düşüşle Türkiye ve %3,0 oranında düşüşle Hong Kong ülkeleri 

olmuştur.   
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AB'NİN HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İTHALATI  

 

AB’nin 2019 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı, bir önceki yıla göre %4,5 

oranında artarak 174,3 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin ithalatının 

%49,5’u AB içinden gerçekleştirilmekteyken, %50,5’u Birlik dışından 

gerçekleştirilmektedir.  

AB’nin Birlik dışından hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatına bakıldığında, ithalatın 

%30,5’i Çin’den gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. AB’nin Çin’den hazırgiyim ve 

konfeksiyon ithalatı %0,2 oranında gerileyerek yaklaşık 27 milyar Euro değerinde 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında Bangladeş ise %20,1 oranında pay ile 

ikinci sırada yer almaktadır. AB’nin Bangladeş’ten hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı 

2019 yılında değer bazında %8,0 oranında artarak yaklaşık 18 milyar Euro, miktar 

bazında ise %0,3 oranında artarak 1,3 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise AB’nin en büyük üçüncü hazırgiyim ve konfeksiyon tedarikçisidir. AB’nin 

2019 yılında Türkiye’den hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı %4,1 oranında artarak 

10,2 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Miktar bazında ise AB’nin Türkiye’den 

hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatının %3,0 oranında artarak 460 bin ton değerinde 

gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

2019 yılında AB’nin en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler 

arasında Pakistan %10,8, Myanmar ise %42,5 oranında değer bazında ithalat artışı ile 

dikkat çekmektedir. AB’nin 2019 yılında Pakistan’dan hazırgiyim ve konfeksiyon 

ithalatı 300 milyon Euro artarak 3 milyar Euro’ya yükselmiş; Myanmar’dan ithalatı 

ise 700 milyon Euro artarak 2,4 milyar Euro’ya yükselmiştir.  

 


