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GİRİŞ 

 
Dünya tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ticaretinde 2009-2011 yılları, 2008 
yılında başlayan ve 2009 yılında derinleşen ABD kaynaklı küresel ekonomik krizin yol 
açtığı sorunlar nedeniyle tedarikçiler açısından zor bir dönem olarak değerlendirilebilir.   
 
Bu dönemde, tedarikçi bazında birçok ülkenin tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatında gerileme kaydedilmesine karşın, dünya tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon 
ürünleri ithalatının 2009-2011 yıllarında artmaya devam etmesi, sadece artış hızlarında 
yavaşlama kaydedilmesi dikkat çekmektedir.   
 
Son iki yıl içinde sırasıyla %24,1 ve %19,9 oranlarında artış kaydeden dünya tekstil 
ürünleri ithalatı, 2011 yılında 252 milyar ABD Doları değerinde gerçekleşmiştir.  
 
Dünya toplam hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı ise bu dönemde sırasıyla 
%10,3 ve %14,7 oranlarında artış kaydetmiş ve 2011 yılında yaklaşık 445 milyar ABD 
Doları değerinde gerçekleşmiştir.  
 
ABD kaynaklı küresel ekonomik krizin hemen ardından AB ülkelerinde başlayan borç 
krizi, bu dönemde tedarikçilerin ihracat performanslarını olumsuz etkileyen ikinci 
önemli gelişme olarak gösterilebilir.    
 
Küresel ekonominin iyileşmeye paralel olarak tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatlarında başlayan artış eğilimi, AB’nin bu ürünlerdeki ithalatının 2012 yılı 
başından itibaren gerilemeye başlamasıyla yeniden daralma eğilimine girmiştir.  
 
Bu rapor, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ticaretinde önemli bir konumda 
bulunan AB ülkelerinin, 2009-2011 yılları arasında bu sektörlerdeki ithalat gelişmelerini 
ve 2012 yılı başıyla birlikte yaşanan ithalat değişimlerini incelemektedir.  
 
Raporun ilk bölümünde AB ülkelerinin dünya tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon 
ürünleri ticaretindeki konumu, hem ithalat hem de ihracat açısından incelenmektedir.  
 
İkinci bölüm, ürün grupları bazında AB ülkelerinin 2009-2011 yıllık ve 2012 ilk altı aylık 
tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalat gelişmeleri değerlendirilecektir.  
 
Raporun üçüncü bölümünü ise AB’nin ürün grupları bazında ilk ona giren tekstil, hazır 
giyim ve konfeksiyon ürünleri tedarikçilerinde bu dönemde meydana gelen gelişmelere 
ayrılmıştır.  
 
Raporda veriler tekstil ürünleri ve hazır giyim ve konfeksiyon verileri bazında derlenmiştir. 
Tekstil ürünleri, elyaf, iplik, dokuma kumaş, örme kumaş ve diğer tekstil ürünlerini ifade 
etmektedir. Elyaf, sentetik-suni devamsız lifler, pamuk lifleri, yün ve ince-kaba hayvan kılları, 
ipek lifi ve bitkisel liflerden oluşmaktadır. İplik, pamuk ipliği, suni-sentetik devamsız ve filament 
lifler, yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler, bitkisel liften iplik ve ipek ipliğinden 
oluşmaktadır.    
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DÜNYA TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON TİCARETİ VE 
AB’NİN KONUMU 

 
AB ülkeleri, dünya tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ve ihracatında 
geleneksel olarak önemli bir konumdadır. Halen 27 ülkenin üye olduğu birlik, dünya 
çapında hem önemli bir ihracat pazarı, hem de etkili bir tedarikçidir.    
 
AB ülkeleri, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sanayilerinde zaman içinde üretimlerini 
düşük maliyetli diğer ülkelere kaydırmalarına ve ithalatçı olmaya yönelmelerine 
rağmen, bu sanayilerde teknoloji, moda ve tasarım ve yenilikçilik anlamlarında dünya 
çapında üretici ve ihracatçı olarak da öncü olmaya devam etmektedirler.   
 
Günümüzde AB tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren 
işletmeler, aynı zamanda üretici, ihracatçı ve ithalatçı olabilmektedir. Bu işletmeler, 
alımları ve yatırımları sayesinde diğer ülkelerdeki sektörel gelişmelerin organize 
edilmesinde de etkilidirler.  
 
Raporun bu bölümünün ilk kısmında AB ülkelerinin dünya tekstil, hazır giyim ve 
konfeksiyon ürünleri ticaretinde ithalatçı olarak konumu, ikinci kısmında ise ihracatçı 
olarak konumu incelenecektir.  

AB ÜLKELERİNİN DÜNYA TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON 
TİCARETİNDE İTHALATÇI OLARAK KONUMU 

 
2011 yılında 252 milyar ABD Doları değerinde gerçekleşen dünya tekstil ürünleri 
ithalatında AB ülkeleri en büyük pazar olarak dikkat çekmektedir.  
 
2011 yılında AB ülkeleri, birlik içi ithalat dahil olmak üzere, 64,5 milyar ABD Doları 
değerinde tekstil ürünleri ithalatı ile dünya tekstil ürünleri ithalatından %25,6 oranında 
pay almaktadırlar.   
 

 
Kaynak: ITC TradeMap 
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2011 yılında yaklaşık 445 milyar ABD Doları değerinde kaydedilen dünya hazır giyim ve 
konfeksiyon ürünleri ithalatında AB ülkeleri en büyük pazar olarak dikkat çekmektedir.  
 
2011 yılında AB ülkeleri, birlik içi ithalat dahil olmak üzere, yaklaşık 194,3 milyar ABD 
Doları değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı ile 2011 yılında dünya 
hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında %43,7 oranında pay almaktadırlar.   
 

 
Kaynak: ITC TradeMap 

AB ÜLKELERİNİN DÜNYA TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON 
TİCARETİNDE İHRACATÇI OLARAK KONUMU 

 
AB ülkeleri, dünya tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatında da etkili bir 
konumdadır.  
 
Dünya tekstil ürünleri ihracatı 2011 yılında %16,8 oranında artışla yaklaşık 275 milyar 
ABD Doları değerine ulaşmıştır.  
 
AB ülkeleri, birlik içi ihracat dahil olmak üzere, 2011 yılında yaklaşık 68 milyar ABD 
Doları değerinde tekstil ürünleri ihracatı ile Çin’den sonra ikinci büyük ihracatçı 
konumundadır.  
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 Kaynak: ITC TradeMap 

 
2011 yılında yaklaşık 467 milyar ABD Doları değerinde gerçekleşen dünya hazır giyim 
ve konfeksiyon ürünleri ihracatında AB ülkeleri yine ikinci büyük ihracatçı 
konumundadırlar.  
 
AB ülkeleri, birlik içi ihracat dahil olmak üzere, 2011 yılında %16,7 oranında artışla 
yaklaşık 125 milyar ABD Doları değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatı 
gerçekleştirmişlerdir.   
 

 
Kaynak: ITC TradeMap 
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AB ÜLKELERİNİN TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON 
ÜRÜNLERİ İTHALATI VE ÖNEMLİ TEDARİKÇİLER  

  
AB ülkelerinin, birlik dışı genel ithalatı incelendiğinde, son iki yıl içinde sırasıyla %24,1 
ve %12 oranlarında gerçekleşen artışlarla 2011 yılsonu itibariyle 1,7 trilyon Euro’ya 
ulaştığı görülmektedir.  
 
AB üye ülkelerinin birlik dışı ülkelerden tekstil ürünleri ithalatı 2011 yılında genel 
ithalatın %0,9’una denk gelmektedir ve 16,2 milyar Euro değerindedir.  
 
Birlik dışı hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı ise 2011 yılında genel ithalatın 
%4,4’üne denk gelmektedir ve 75,7 milyar Euro değerindedir.  
 
Değer bazında artış kaydetmelerine karşın, son üç yıl içinde tekstil ürünleri ithalatının 
genel ithalattaki oranı sabit kalırken, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatının 
genel ithalattaki oranının gerileme kaydetmesi dikkat çekmektedir.   
 
AB ülkelerinin tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatının artış hızları 
incelendiğinde ise, 2011 yılında bir önceki yıla göre daha düşük artış oranları kaydeden 
ithalat değerinin, 2012 yılıyla birlikte gerileme kaydetmeye başladığı görülmektedir.  
 
2012 yılının ilk altı ayında, genel ithalat, son üç yıla oranla daha düşük artış oranı 
kaydederken, tekstil ürünleri ithalatı %-12,8 ve hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri 
ithalatı ise %-6,2 oranında gerileme kaydetmiştir.     
 
 

 
Kaynak: Eurostat 
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Aylık bazda ithalat verileri, 2012 yılında yaşanan gerileme eğilimini daha net bir şekilde 
ortaya koymaktadır.  
 
Tekstil ürünleri ithalatı 2012 yılının her ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %-5,9 ve 
%19,3 arasında değişen oranlarda gerileme kaydetmiştir. 2012 yılı Ocak-Haziran 
dönemi toplamında gerileme oranı %-12,8 olarak gerçekleşmiştir.   
 
Hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı ise sadece Ocak ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %2,2 oranında artış kaydetmiş, yılın diğer aylarında %-1,5 ve %-15,4 
arasında değişen oranlarda gerileme kaydetmiştir.  
 
2012 yılı Ocak-Haziran dönemi toplamında gerileme oranı ise %-6,2 olarak 
gerçekleşmiştir.   
 

 
Kaynak: Eurostat 
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AB ÜLKELERİNİN TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATI VE ÖNEMLİ TEDARİKÇİLER 

 
AB ülkelerinin 2011 yılında yaklaşık 16,2 milyar Euro değerinde kaydedilen toplam 
tekstil ürünleri ithalatında en büyük tedarikçi, 2011 yılında 4,3 milyar Euro ithalat 
değeri ile Çin’dir.  
 
Çin’den yapılan tekstil ürünleri ithalatı 2010 yılında %41,5 ve 2011 yılında %21,4 
oranlarında artış kaydetmiştir.  
 
Ancak 2012 yılının ilk yarısı itibariyle bu ülkeden yapılan tekstil ürünleri ithalatı %-7,3 
oranında gerileyerek yaklaşık 2,2 milyar Euro değerinde kaydedilmiştir.   
 
Çin’i ikinci sırada yaklaşık 2,6 milyar Euro ithalat değeri ile Türkiye takip etmektedir.  
 
Türkiye’den yapılan tekstil ürünleri ithalatı 2010 yılında %18,8 ve 2011 yılında %16,9 
oranlarında artış kaydetmiştir.  
 
AB ülkelerinin tekstil ürünleri ithalatında 2012 yılıyla birlikte yaşanan gerileme 
eğiliminden Türkiye de olumsuz etkilenmiş ve bu dönemde Türkiye’den yapılan tekstil 
ürünleri ithalatı %-11,1 oranında gerileyerek yaklaşık 1,3 milyar Euro değerinde 
kaydedilmiştir.  
 
AB ülkelerinin tekstil ürünleri ithalatında üçüncü büyük tedarikçi Hindistan’dır.  
 
Hindistan’dan yapılan tekstil ürünleri ithalatı 2010 yılında %42,7 ve 2011 yılında %17,2 
oranlarında yükselmiş ve 1,3 milyar Euro değerine ulaşmıştır.  
 
2012 yılının ilk altı ayında ise bu ülkeden yapılan tekstil ürünleri ithalatı %-21,9 
oranında gerilemiş ve 581 milyon Euro değerinde kaydedilmiştir.  
 
2012 yılının ilk altı ayında Güney Kore hariç olmak üzere ilk on tedarikçinin hepsinde 
değer bazında gerileme kaydedilmiştir.  
 
En fazla gerileme, %-34,3 ile Pakistan’dan yapılan tekstil ürünleri ithalatında 
gerçekleşmiştir.  
 
Türkiye’den yapılan tekstil ürünleri ithalatı bu dönemde %-11,1 ile özellikle Asya 
bölgesindeki rakiplerine göre nispeten düşük bir gerileme oranı kaydetmiştir.         
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Kaynak: Eurostat 

 
 
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA PAZAR PAYLARI 

 
AB üye ülkelerinin tekstil ürünleri ithalatında tedarikçilerin pazar paylarındaki 
gelişmeler incelendiğinde ise, 2011 yılında %26,8 oranında pazar payına sahip olan 
Çin’in 2012 yılının ikinci yarısında pazar payını önemli ölçüde arttırarak %28’e çıkarttığı 
görülmektedir. 
 
Türkiye’nin pazar payının ise 2010 ve 2011 yıllarında %-10,3 ve %-0,1 oranlarında 
gerileme kaydettikten sonra 2012 yılının ilk yarısında %2 yükselmesi ve %16,3’e 
ulaşması dikkat çekicidir.  
 
2012 yılının ilk yarısında Hindistan ve Pakistan’ın pazar paylarının sırasıyla %-10,4 ve 
%-24,7 gibi önemli oranlarda gerilemesi ile Çin ve Türkiye’nin bu ülkeler aleyhine kendi 
pazar paylarını yükselttiği söylenebilir.         
 
 

 
Kaynak: Eurostat 
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TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 
AB ülkelerinin tekstil ürünleri ithalatında birim fiyatlar ise 2010 ve 2011 yıllarında 
%12,7 ve %16,1 oranlarında artış kaydetmiş, ancak 2012 yılının ilk altı ayında %-1,2 
oranında gerilemiştir.  
 
Tedarikçiler arasında 2011 yılı itibariyle birim fiyat artışı %31,3 ile en fazla 
Pakistan’dan yapılan tekstil ürünleri ithalatında yaşanırken, 2012 yılının ilk yarısında en 
yüksek gerileme oranı ise yine bu ülkeden yapılan ithalatta kaydedilmiştir.  
 
Türkiye’den yapılan tekstil ürünleri ithalatında artış eğiliminde olan birim fiyatların 
2012 yılıyla birlikte önemli bir gerileme eğilimine girdiği göze çarpmaktadır.    
 
 

 
Kaynak: Eurostat 
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ELYAF 

 
AB ülkeleri, 2011 yılında bir önceki yıllara göre %45,6 ve %39,9 oranlarında artışla 3,3 
milyar Euro değerinde elyaf ithalatı gerçekleştirdi.  
 
Ancak 2012 yılının ilk yarısında elyaf ithalatı %-17,7 oranında gerileyerek 1,5 milyar 
Euro değerinde kaydedildi.  
 
Çin, AB ülkelerinin en büyük elyaf tedarikçisidir.  
 
Çin’den yapılan elyaf ithalatı 2010 yılında %68,4 ve 2011 yılında %44,6 oranında 
artarak yaklaşık 658 milyon Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ikinci yarısında ise bu ülkeden yapılan elyaf ithalatı %-8,7 oranında geriledi 
ve 322 milyon Euro değerinde gerçekleşti.  
 
AB ülkelerinin ikinci ve üçüncü büyük elyaf tedarikçileri Avustralya ve Güney Kore’dir.  
 
Bu ülkelerden yapılan elyaf ithalatı 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %47,2-%79 ve 
%52-%55,9 oranlarında yükselerek, yaklaşık 254 ve 242 milyon Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise Avustralya’dan yapılan ithalat %-0,1 oranında gerilerken 
Güney Kore’den yapılan elyaf ithalatı %10,3 oranında artış kaydetti ve sırasıyla 129 ve 
126 milyon Euro değerlerinde gerçekleşti.    
 
Türkiye, 2011 yılında 230 milyon Euro değerinde elyaf ithalatı ile AB ülkelerinin 
dördüncü büyük elyaf tedarikçisidir.  
 
Türkiye’den yapılan elyaf ithalatı 2010 ve 2011 yıllarında %42,7 ve %30,8 oranlarında 
yükselirken, 2012 yılının ikinci yarısında %-23,9 oranında geriledi.    
 
2012 yılının ikinci yarısında AB üye ülkelerinin elyaf ithalatında Güney Kore hariç olmak 
üzere tüm tedarikçilerde gerileme kaydetmiştir.  
 
En fazla gerileme %-40,7 ile Arjantin’den yapılan elyaf ithalatında kaydedilmiştir.  
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Kaynak: Eurostat 

 
ELYAF İTHALATINDA PAZAR PAYLARI 

 
AB ülkelerinin elyaf ithalatında Çin’in pazar payı yükselme eğilimindedir. 2009 yılında 
%16,5 olan Çin’in pazar payı 2012 yılının ilk yarısında %21,1’e yükselmiştir.  
 
Türkiye’nin pazar payı ise gerileme eğilimindedir. 2009 yılında %7,6 olan Türkiye’nin 
AB elyaf pazarındaki payı 2012 yılının ilk yarısında %6,7’ye gerilemiştir.    
 

 
Kaynak: Eurostat 

 
ELYAF İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 
AB üye ülkelerinin elyaf ithalatında birim fiyatlar, 2010 ve 2011 yıllarında %26,9 ve 
%29,7 oranlarında artış kaydetmiş, ancak 2012 yılının ilk altı ayında %-4,1 oranında 
gerilemiştir.  
 
Tedarikçiler arasında 2011 yılı itibariyle birim fiyat artışı %41,6 ile en fazla 
Avustralya’dan yapılan elyaf ithalatında yaşanmıştır.  
 
Türkiye’den yapılan elyaf ithalatı ise 2011 yılında %38,8 oranında artarken, 2012 yılıyla 
birlikte %-27,1 ile en düşük birim fiyat gerilemesini kaydetmiştir.  
 

 
Kaynak: Eurostat 
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İPLİK 

 
AB ülkelerinin iplik ithalatı, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %45,5 ve %18,2 
oranlarında yükselerek 4,1 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
Ancak 2012 yılının ilk yarısında ithalat değeri %-21,3 oranında geriledi ve 1,8 milyar 
Euro değerinde kaydedildi.  
 
AB üye ülkelerinin en büyük iplik tedarikçisi Çin’dir.  
 
Çin’den yapılan iplik ithalatı 2010 yılında %50 ve 2011 yılında %29 oranlarında 
yükselerek 818 milyon Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ikinci yarısında bu ülkeden yapılan iplik ithalatı %-13,4 oranında geriledi ve 
yaklaşık 401 milyon Euro değerinde kaydedildi.  
 
Türkiye, AB ülkelerinin iplik ithalatında 2011 yılında 698 milyon Euro ithalat değeri ile 
ikinci büyük tedarikçi konumundadır.  
 
Türkiye’den yapılan iplik ithalatı 2010 ve 2011 yıllarında %23,3 ve %22,1 oranlarında 
artış kaydederken, 2012 yılının ilk altı ayında %-15,3 oranında azalarak yaklaşık 335 
milyon Euro değerinde kaydedildi.  
 
AB üye ülkelerinin iplik ithalatında üçüncü büyük tedarikçi Hindistan’dır.  
 
Hindistan’dan 2011 yılında %11,8 oranında artışla 643 milyon Euro değerinde iplik 
ithalatı gerçekleştirildi.  
 
Ancak, bu ülkeden yapılan iplik ithalatı da 2012 yılının ikinci yarısında azaldı ve %-31,3 
oranında gerileme ile yaklaşık 259 milyon Euro değerinde kaydedildi.  
 

 
Kaynak: Eurostat 
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İPLİK İTHALATINDA PAZAR PAYLARI 

 
AB ülkelerinin iplik ithalatında tedarikçileri arasında 2011 yılında %23,8 ile en fazla 
Japonya’nın pazardaki payı yükseldi.  
 
Pakistan, %18,8 ile pazar payı en fazla yükselen ikinci tedarikçi olurken, Çin %9,1 ile 
üçüncü tedarikçi oldu.   
 
Çin’in AB iplik pazarındaki etkinliği artma eğilimindedir.  
 
Türkiye, 2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında pazar payını arttırırken, Hindistan, 
Endonezya ve Pakistan gibi diğer Asya ülkelerinin pazardaki etkinliği zayıflamaktadır.  
 

 
Kaynak: Eurostat 

 
İPLİK İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 
AB üye ülkelerinin iplik ithalatında birim fiyatlar 2010 yılında %18,4 ve 2011 yılında 
%21,5 oranında artış kaydederken, 2012 yılının ilk yarısında %-6,3 oranında geriledi.  
 
2011 yılında Mısır, %46,2 ile en yüksek birim fiyat artışı kaydeden ülke oldu.  
 
2012 yılının ilk yarısında Japonya ve İsviçre hariç tüm tedarikçilerden yapılan iplik 
ithalatında birim fiyatlarda gerileme yaşandı.  
 
Türkiye’den yapılan iplik ithalatında 2011 yılında %20,2 oranında artış kaydeden birim 
fiyatlar, 2012 yılının ilk yarısında %-13,8 oranında geriledi.    
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Kaynak: Eurostat 

DOKUMA KUMAŞ 

 
AB ülkelerinin dokuma kumaş ithalatı, 2010 ve 2011 yıllarında %21,7 ve %12,6 
oranlarında yükselerek 4,6 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
Ancak 2012 yılının ilk yarısında %-12 oranında gerileyen dokuma kumaş ihracatı, bu 
dönemde 2,2 milyar Euro olarak kaydedildi.  
 
AB ülkelerinin en büyük dokuma kumaş tedarikçisi Çin’dir.  
 
Çin’den yapılan dokuma kumaş ithalatı 2010 yılında %32,9 ve 2011 yılında %19,9 
oranında yükselerek 1,6 milyar Euro’ya yükseldi.  
 
Ancak 2012 yılının ilk yarısında bu ülkeden yapılan dokuma kumaş ithalatı %-12 
gerileyerek 788 milyon Euro değerinde kaydedildi.  
 
AB ülkelerinin dokuma kumaş ithalatında ikinci sırada yer alan Türkiye’den yapılan 
ithalat 2010 yılında %8,3 ve 2011 yılında %10,1 oranlarında yükselerek yaklaşık 811 
milyon Euro’ya yükseldi.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise Türkiye’den yapılan ithalat %-7,3 oranında geriledi ve 
yaklaşık 408 milyon Euro değerinde kaydedildi.  
 
Pakistan, AB ülkelerinin üçüncü büyük dokuma kumaş tedarikçisidir.  
 
Pakistan’dan yapılan dokuma kumaş ithalatı 2010 yılında %28,5 ve 2011 yılında %18,4 
oranlarında artarak yaklaşık 600 milyon Euro’ya ulaştı.  
 
Ancak 2012 yılının ilk altı ayında bu ülkeden yapılan dokuma kumaş ithalatı %-26,7 
oranında geriledi ve yaklaşık 408 milyon Euro değerinde kaydedildi.    
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Kaynak: Eurostat 

 
 
 
 
 
DOKUMA KUMAŞ İTHALATINDA PAZAR PAYLARI 

 

AB ülkelerinin dokuma kumaş ithalatında en büyük tedarikçi konumundaki Çin’in pazar 
payı 2011 yılında %35,3 olarak kaydedildi.  
 
Türkiye’nin pazar payında ise 2010 yılından itibaren yaşanan gerileme eğiliminin, 2012 
yılının ilk altı ayında artışa geçmesi dikkat çekti.  
 
2012 yılının ilk altı ayında Güney Kore ve Japonya en yüksek pazar payı artışları 
kaydederken, Pakistan %-16,7 ile en büyük düşüş oranını kaydetti.       
 

 
Kaynak: Eurostat 
 

DOKUMA KUMAŞ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 

AB ülkelerinin dokuma kumaş ithalatında birim fiyatlar 2010 yılında %9,8 ve 2011 
yılında %18,9 oranında artış kaydederken, 2012 yılının ilk yarısında %-0,2 oranında 
geriledi.  
 
2011 yılında dokuma kumaş ithalatında birim fiyatı en fazla yükselen ülke, %32,9 ile 
Endonezya oldu.  
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2012 yılının ilk yarısında Güney Kore’den yapılan ithalatta %17,8 ile en yüksek birim 
fiyat artışı kaydedilirken, en yüksek gerileme %-11,2 ile Pakistan’dan yapılan dokuma 
kumaş ithalatında gerçekleşti.   
 
Türkiye’den yapılan dokuma kumaş ithalatında 2011 yılında %16,3 oranında artış 
kaydeden birim fiyatlar, 2012 yılının ilk yarısında %-1,1 oranında gerileme kaydetti.   
 

 
Kaynak: Eurostat 

ÖRME KUMAŞ 

 
AB ülkelerinin örme kumaş ithalatı 2010 yılında %30,1 ve 2011 yılında %8,6 
oranlarında artarak 1,1 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise ithalat değeri %-2,4 oranında azaldı ve yaklaşık 585 milyon 
Euro olarak kaydedildi.  
 
Türkiye, AB ülkelerinin en büyük örme kumaş tedarikçisi olarak öne çıkmaktadır.  
 
Türkiye’den yapılan örme kumaş ithalatı 2010 yılında %23, 2011 yılında ise %21,2 
oranında yükselerek yaklaşık 445 milyon Euro değerine ulaştı.  
 
Ancak 2012 yılının ilk yarısında ithalat değeri %-9,7 oranında azalarak 226 milyon Euro 
değerinde kaydedildi.  
 
AB ülkelerinin örme kumaş ithalatında Çin ikinci sırada yer almaktadır.  
 
Çin’den yapılan örme kumaş ithalatı 2010 yılında %46,1 oranında artarken 2011 yılında 
%-2,6 oranında gerileyerek yaklaşık 344 milyon Euro değerinde kaydedildi.  
 
2012 yılının ilk yarısında da düşüş eğilimi %-5,2 ile devam etti ve bu dönemde ithalat 
değeri yaklaşık 170 milyon Euro olarak gerçekleşti.  
 
AB ülkelerinin 2011 yılında üçüncü büyük tedarikçisi Güney Kore’dir.  
 
Güney Kore’den yapılan örme kumaş ithalatı 2010 yılında %17,6 ve 2011 yılında %11,6 
oranlarında artış kaydetti ve ithalat değeri 136 milyon Euro’ya ulaştı.  
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2012 yılının ilk yarısında da bu ülkeden örme kumaş ithalatı %37,1 ile artış kaydetti ve 
ithalat değeri yaklaşık 91 milyon Euro olarak gerçekleşti.   
  

 
Kaynak: Eurostat 

 
 
 
 
 
ÖRME KUMAŞ İTHALATINDA PAZAR PAYLARI 

 
AB ülkelerinin örme kumaş tedarikçilerinin pazar payları incelendiğinde, 2011 yılında 
%40 ile pazarın neredeyse yarısına hakim olan Türkiye’nin 2012 yılının ilk yarısında 
performansının gerilediği görülmektedir.  
 
Bu dönemde Türkiye, %-7,5 ile İsrail ve ABD’den sonra en fazla pazar kaybı yaşanan 
üçüncü ülkedir.    
 
2012 yılının ilk yarısında Çin, %-2,8 ile örme kumaş pazarında nispeten düşük oranlı bir 
gerileme kaydederken, en önemli pazar payı kazanımlarını %67,2 ile Vietnam ve %40,6 
ile Güney Kore kaydetti.   
 

 
Kaynak: Eurostat 

 
ÖRME KUMAŞ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 
AB ülkelerinin örme kumaş ithalatında birim fiyatlar 2010 yılında %13,1 ve 2011 yılında 
%11,6 oranında artış kaydederken, 2012 yılının ilk yarısında %-3,3 oranında geriledi.  
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2011 yılında Tunus, %14,4 ile en yüksek birim fiyat artışı kaydeden ülke oldu.  
 
Türkiye’den yapılan örme kumaş ithalatında 2011 yılında %12,1 artan birim fiyatların 
2012 yılının ilk yarısında %-15,8 ile en yüksek gerilemeyi kaydetmesi dikkat çekti.  
 

 
Kaynak: Eurostat 
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AB ÜLKELERİNİN HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İTHALATI VE 
ÖNEMLİ TEDARİKÇİLER 

 
AB ülkelerinin 2009 yılında 63,7 milyar Euro değerinde olan hazır giyim ve konfeksiyon 
ürünleri ithalatı 2010 yılında %9,5 oranında artışla 69,7 milyar Euro’ya ve 2011 yılında 
ise %8,5 oranında artışla yaklaşık 75,7 milyar Euro’ya ulaştı.  
 
Ancak 2012 yılının ilk yarısında artış eğiliminde olan hazır giyim ve konfeksiyon 
ürünleri ithalatı %-6,2 oranında gerileyerek yaklaşık 33,9 milyar Euro değerinde 
kaydedildi.  
 
AB ülkelerinin en büyük hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri tedarikçisi Çin’dir.  
 
Çin’den hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı 2010 yılında %11,9 ve 2011 yılında 
%4,3 oranında artarak yaklaşık 32,9 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ilk yarısında bu ülkeden yapılan ithalat gerileme eğilimine girdi ve %-8,3 
oranında azalarak yaklaşık 13,1 milyar Euro değerinde kaydedildi.  
 
Türkiye, AB üye ülkelerinin hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ikinci 
sıradaki konumunu korumaktadır.  
 
Türkiye’den yapılan ithalat 2010 yılında %11,7 oranında artışla yaklaşık 8,9 milyar 
Euro’ya ve 2011 yılında %5,1 oranında artışla 9,3 milyar Euro değerine yükseldi.  
 
2012 yılının ilk altı ayında ise ithalat değeri %-8,1 oranında gerileyerek yaklaşık 4,5 
milyar Euro değerinde kaydedildi.  
 
AB üye ülkelerinin hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında üçüncü büyük 
tedarikçi olan Bangladeş’ten yapılan ithalat önemli bir artış eğilimi kaydetmektedir.  
 
Bangladeş’ten yapılan ithalat 2010 yılında %13,8 ve 2011 yılında %28,8 oranlarında 
artarak yaklaşık 7,9 milyar Euro’ya ulaştı.  
 
İthalattaki artış eğilimi 2012 yılının ilk altı ayında, bu ürünlerde AB ülkelerinin toplam 
ithalatının gerilemesine rağmen, %8,6 oranında yükseliş ile devam etti ve ithalat değeri, 
bu dönemde yaklaşık 4,2 milyar Euro değerinde kaydedildi.        
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Kaynak: Eurostat 

 
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İTHALATINDA PAZAR PAYLARI 

 
 AB ülkelerinin hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri tedarikçilerinin son üç yıldaki pazar 
payları incelendiğinde, en önemli tedarikçi olan Çin’in pazar payında önemli ölçüde 
gerileme yaşandığı dikkat çekmektedir.  
 
Çin’in 2009 yılında %44,2 olan pazar payı, 2012 yılının ilk yarısında %38,6’ya kadar 
gerilemiştir.  
 
Türkiye’nin pazar payında ise 2011 yılının genelinde ve 2012 yılının ilk altı ayında 
yaşanan gerileme eğilimine rağmen, 2009 yılına göre daha yüksek pazar payı oranı 
kaydedilmesi dikkat çekmektedir.  
 
Veriler dönemsel bazda incelendiğinde, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında 
Türkiye’nin pazardaki etkinliğinin 2011 yılının ilk altı ayında diğer tedarikçilere göre 
önemli ölçüde yükseldiği görülmektedir.  
 
Ancak 2011 yılının ikinci yarısında yaşanan gerilemenin 2011 yılı ortalama pazar payı 
değerinin daha düşük gerçekleşmesinde etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.  
 
2012 yılının ilk altı ayında ise Türkiye’nin pazar payı yeniden yükselme eğilimine 
girmiştir.    
 
Üçüncü büyük tedarikçi olan Bangladeş’in pazardaki payı ise 2010 ve 2011 yıllarında 
%4 ve %18,7 oranlarında artmıştır.  
 
Bangladeş’in AB hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri pazar payındaki artış eğilimi, 2012 
yılının ilk yarısında da %15,7 ile devam etmiş ve %12,4’e ulaşmıştır.  
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Kaynak: Eurostat 

 
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 
AB ülkelerinin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında birim fiyatlar 2010 yılında %5,1 ve 
2011 yılında %9,3 oranında artış kaydetti.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise birim fiyatlarda %6,7 oranında artış kaydedildi.  
 
2011 yılında Pakistan, %25,8 ile hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında en 
yüksek birim fiyat artışı kaydedilen ülke oldu.  
 
2012 yılının ilk yarısında Tunus ve Fas hariç olmak üzere tüm tedarikçilerden yapılan 
hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında birim fiyatlarda artış yaşandı.  
 
En fazla artış ise %11,4 ile Bangladeş’ten yapılan ithalatta yaşandı.   
 
Türkiye’den yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında 2011 yılında %11,1 
oranında artış kaydeden birim fiyatlar, 2012 yılının ilk yarısında da %2,2 oranında 
yükseldi.  
 

 
Kaynak: Eurostat 
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ÖRME HAZIR GİYİM 

 
AB ülkelerinin örme hazır giyim ithalatı 2011 yılında yaklaşık 33,4 milyar Euro 
değerinde gerçekleşti.  
 
2010 yılında %11,1 oranında artış kaydeden örme hazır giyim ithalatı, 2011 yılında 
%7,3 gibi daha düşük bir oranda yükselirken, 2012 yılının ilk yarısında ise %-5,7 
oranında geriledi ve 14,3 milyar Euro değerinde gerçekleşti.  
 
Örme hazır giyim ithalatında en büyük tedarikçi olan Çin’den yapılan ithalat 2010 
yılında %14,1 ve 2011 yılında ise %2,8 oranında artarak 13,5 milyar Euro değerine 
ulaştı.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise Çin’den yapılan ithalat %-7,7 oranında geriledi ve yaklaşık 
5 milyar Euro değerinde kaydedildi.  
 
Türkiye’den yapılan örme giyim ithalatı da benzer şekilde gerileme eğilimine girdi.  
 
2010 yılında %12,8 oranında artış kaydeden ithalat, 2011 yılında sadece %3,4 oranında 
yükseldi ve yaklaşık 5,1 milyar Euro değerinde kaydedildi.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise Türkiye’den yapılan örme hazır giyim ithalatı %-6,8 
oranında azaldı ve yaklaşık 2,5 milyar Euro değerinde gerçekleşti.  
 
AB ülkelerinin üçüncü büyük örme hazır giyim tedarikçisi olan Bangladeş’ten yapılan 
ithalat önemli bir yükseliş eğilimindedir.  
 
2010 yılında %18 oranında yükselen ithalat değeri, 2011 yılında da %23,5 oranında 
yükseliş kaydetti ve 5 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
Örme hazır giyim ithalatı, Türkiye’den yapılan ithalat değerine çok yaklaşan Bangladeş, 
2012 yılının ilk yarısında ise 2,4 milyar Euro ithalat değeri ile AB üye ülkelerinin genel 
örme giyim ithalatının aksine gerileme kaydetmedi ve pazardaki performansını korudu.        
 

 
Kaynak: Eurostat 
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ÖRME HAZIR GİYİM İTHALATINDA PAZAR PAYLARI 

 
AB ülkelerinin örme hazır giyim ithalatında 2011 yılı itibariyle %32,8 ile pazardaki 
payını en fazla yükselten tedarikçi Kamboçya oldu.  
 
Kamboçya’nın örme hazır giyim pazarındaki payı 2012 yılının ilk altı ayında ise %29 
oranında yükseldi.  
 
Öte yandan, ithalat değeri itibariyle Türkiye ile rekabet halinde olan Bangladeş’in 
pazardaki payı 2010 yılında %6,2 ve 2011 yılında ise %15,1 oranında artış kaydetti.  
 
Bangladeş’in AB örme hazır giyim pazarındaki etkinliği 2012 yılının ilk yarısında da 
%6,1 oranında artışla devam etti.  
 
Türkiye ise 2011 yılı sonunda pazar payını %-3,6 oranında gerileme ile %15,3’e 
düşürmesine karşın, 2012 yılının ilk altı ayında %17,4’e yükseltti.  
 
Ayrıca, Türkiye’nin AB hazır giyim pazarında 2011 yılında yılın ilk yarısında etkinliğini 
arttırırken, ikinci yarıda performansının düştüğü ve 2012 yılının ilk yarısında ise 
yeniden performans artışı kaydettiği dikkat çekmektedir.      
 

 
Kaynak: Eurostat 

 
ÖRME HAZIR GİYİM İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 
AB ülkelerinin örme hazır giyim ithalatında birim fiyatlar 2010 yılında %7,6 ve 2011 
yılında %9,9 oranında artış kaydetti.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise birim fiyatlarda %8,9 oranında artış kaydedildi.  
 
2011 yılında Bangladeş, %21,7 ile örme hazır giyim ithalatında en yüksek birim fiyat 
artışı kaydedilen ülke oldu.  
 
2012 yılının ilk yarısında tüm tedarikçilerden yapılan örme hazır giyim ithalatında birim 
fiyatlarda artış yaşandı.  
 
En fazla birim fiyat artışı ise %15,1 ile Çin’den yapılan ithalatta yaşandı.   
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Türkiye’den yapılan örme hazır giyim ithalatında 2011 yılında %11,9 oranında artış 
kaydeden birim fiyatlar, 2012 yılının ilk yarısında da %0,1 oranında yükseldi.  
 

 
Kaynak: Eurostat 
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DOKUMA HAZIR GİYİM 

 
AB ülkelerinin dokuma hazır giyim ithalatı 2010 yılında %6,3 ve 2011 yılında %9,5 
oranında yükselerek 34,4 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ilk ayında ise ithalat değeri %-5,9 oranında geriledi ve 15,8 milyar Euro 
değerinde kaydedildi.  
 
AB ülkelerinin en büyük dokuma giyim tedarikçisi Çin’dir.  
 
Çin’den yapılan dokuma hazır giyim ithalatı 2010 yılında %8,3 ve 2011 yılında %6 
oranlarında yükselerek 16,2 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
Ancak bu ülkeden yapılan dokuma kumaş ithalatı 2012 yılının ilk altı ayında %-10,3 
oranında geriledi ve 6,5 milyar Euro değerinde kaydedildi.  
 
Türkiye, dokuma hazır giyim ithalatında da AB ülkelerinin ikinci büyük tedarikçisidir.  
 
Türkiye’den bu ürün grubunda yapılan ithalat 2010 yılında %10,8 ve 2011 yılında %5,4 
oranında yükselerek yaklaşık 3,1 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise ithalat değeri %-6,2 oranında geriledi ve 1,5 milyar Euro 
olarak gerçekleşti.  
 
Dokuma hazır giyim ithalatında AB ülkelerinin üçüncü büyük tedarikçisi olan 
Hindistan’dan yapılan ithalat 2010 yılında %5,1 ve 2011 yılında %11,2 oranlarında 
artarak yaklaşık 2,6 milyar Euro değerinde kaydedildi.  
 
Hindistan’dan 2012 yılının ilk yarısında yapılan dokuma hazır giyim ithalatı ise %-18 
oranında azaldı ve 1,3 milyar Euro değerinde gerçekleşti.   
  

 
Kaynak: Eurostat 
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DOKUMA HAZIR GİYİM İTHALATINDA PAZAR PAYLARI 

 
AB ülkelerinin dokuma hazır giyim ithalatında ilk üç tedarikçinin pazar payları 
incelendiğinde, Türkiye’nin rakiplerine göre daha olumlu bir performans sergilediği 
görülmektedir.  
 
Türkiye’nin dokuma hazır giyim pazarındaki payı 2010 yılında %4,2 oranında 
yükselirken, 2011 yılında %-3,7 oranında gerileme kaydetmiştir.  
 
2012 yılının ilk altı ayında ise sadece %-0,3 oranında azalış kaydedilmiş ve bu dönemde 
pazar payı %9,6 oranında gerçekleşmiştir.     
 
En büyük tedarikçi olan Çin’in dokuma hazır giyim pazarındaki payı 2010 yılında %1,8 
oranında yükselirken 2011 yılında %-3,2 ve 2012 yılının ilk yarısında %-4,7 oranında 
gerileme kaydetmiştir.  
 
Çin’in 2009 yılında %47,9 olan pazar payının 2012 yılının ilk yarısında %41,1’e kadar 
gerilemiş olması dikkat çekmektedir.  
 
Dokuma hazır giyim pazarında üçüncü büyük tedarikçi olan Hindistan’ın payı ise 2010 
yılında %-1,2 oranında gerilemiş ve 2011 yılında %1,6 oranında yükselmiştir.  
 
2012 yılında Hindistan’ın pazar payı %-12,9 oranında gerileme ile %8,4 olarak 
gerçekleşmiştir.      
 

 
Kaynak: Eurostat 

 
DOKUMA HAZIR GİYİM İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 
AB ülkelerinin dokuma hazır giyim ithalatında birim fiyatlar 2010 yılında %6,2 ve 2011 
yılında %9,1 oranında artış kaydetti.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise birim fiyatlarda %6,2 oranında artış kaydedildi.  
 
2011 yılında Bangladeş, %22,5 ile dokuma hazır giyim ithalatında en yüksek birim fiyat 
artışı kaydedilen ülke oldu.  
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2012 yılının ilk yarısında tüm tedarikçilerden yapılan dokuma hazır giyim ithalatında 
birim fiyatlarda artış yaşanırken, en fazla artış ise %3,4 ile yine Bangladeş’ten yapılan 
ithalatta kaydedildi.   
 
Türkiye’den yapılan dokuma hazır giyim ithalatında 2011 yılında %12,1 oranında artış 
kaydeden birim fiyatlar, 2012 yılının ilk yarısında da %4,1 oranında yükseldi.  
 
 

 
Kaynak: Eurostat 
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HAZIR EŞYA 

 
AB ülkelerinin hazır eşya ithalatı 2010 yılında %17,1 ve 2011 yılında %9,8 oranlarında 
yükseldi ve 7,9 milyar Euro değerinde kaydedildi.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise ithalat değeri %-9,2 oranında gerileme ile 3,7 milyar Euro 
olarak gerçekleşti.  
 
AB ülkelerinin en büyük hazır eşya tedarikçisi olan Çin’den yapılan ithalat 2010 yılında 
%22,9 ve 2011 yılında %2,6 oranında artarak 3,1 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise %-0,9 oranında gerileyen hazır eşya ithalatı 1,6 milyar Euro 
değerinde gerçekleşti.  
 
Türkiye’den yapılan hazır eşya ithalatı, 2010 yılında %8,9 ve 2011 yılında %12,2 
oranlarında yükseliş kaydetti ve 1,1 milyar Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ilk yarısında %-19,9 oranında gerileyen ithalat değeri, yaklaşık 462 milyon 
Euro olarak gerçekleşti.  
 
AB ülkelerinin üçüncü büyük hazır eşya tedarikçisi olan Pakistan’dan yapılan ithalat, 
2010 yılında %16,5 ve 2011 yılında %15,5 oranlarında yükselerek yaklaşık 1,1 milyar 
Euro değerine ulaştı.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise bu ülkeden yapılan hazır eşya ithalatı %-19,7 oranında 
azalarak yaklaşık 431 milyon Euro değerinde kaydedildi.  
   

 
Kaynak: Eurostat 

 
HAZIR EŞYA İTHALATINDA PAZAR PAYLARI 

 
AB ülkelerinin hazır eşya tedarikçilerinin pazar payları incelendiğinde 2011 yılında en 
büyük tedarikçi olan Çin’in pazar payının %-6,5 oranında gerileyerek %39,3’e indiği 
görülmektedir.  
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Ancak Çin, 2012 yılının ilk yarısında rakiplerine göre %9,1 gibi önemli oranda bir artış 
kaydetmiş ve hazır eşya pazarındaki payını %43,5’e yükseltmiştir.  
 
Türkiye’nin hazır eşya pazarındaki payı ise gerileme eğilimindedir.  
 
2009 yılında %14,7 olan pazar payı, 2012 yılının ilk yarısında kaydedilen olumsuz 
performans nedeniyle %-11,8’e kadar düşmüştür.    
 

 
Kaynak: Eurostat 

 
HAZIR EŞYA İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 
AB ülkelerinin konfeksiyon ürünleri ithalatında birim fiyatlar 2010 yılında %5,8 ve 2011 
yılında %9,4 oranında artış kaydetti.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise birim fiyatlar %2,3 oranında artış kaydedildi.  
 
2011 yılında Mısır, %32,3 ile konfeksiyon ürünleri ithalatında en yüksek birim fiyat 
artışı kaydedilen ülke oldu.  
 
2012 yılının ilk yarısında ise %10,9 ile Çin’den yapılan konfeksiyon ürünleri ithalatında 
en yüksek birim fiyat artışı kaydedilirken, en fazla gerileme %-20,8 ile Fas’tan yapılan 
ithalatta yaşandı.    
 
Türkiye’den yapılan konfeksiyon ürünleri ithalatında 2011 yılında %14,3 oranında artış 
kaydeden birim fiyatlar, 2012 yılının ilk yarısında %-6,1 oranında geriledi.  
 

 
Kaynak: Eurostat 
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AB’NİN ÖNEMLİ TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON 
ÜRÜNLERİ TEDARİKÇİLERİNDE GELİŞMELER 

 
AB ülkelerinin tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında 2012 yılının ilk 
yarısında açık bir şekilde belirginleşen gerileme eğilimi, birçok ürün grubunu farklı 
şekillerde etkilemiştir.  
 
Örneğin bu dönemde tekstil ürünlerinde ithalat, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine 
göre daha fazla gerilemiş ve birim fiyatlar da düşmüştür.  
 
Hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı ise gerileme kaydetmesine karşın, ortalama 
birim fiyatlardaki artış eğilimi devam etmiştir.  
 
Tekstil sektörü ürün grupları bazında incelendiğinde, 2012 yılının ilk yarısında en fazla 
ithalat gerilemesinin iplikte yaşandığı ve birim fiyatların önemli ölçüde düştüğü 
görülmektedir.  
 
En az ithalat gerilemesinin yaşandığı örme kumaşta ise birim fiyatların önemli ölçüde 
gerilemesi dikkat çekmektedir.    
 
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ürün grupları bazında incelendiğinde, bu dönemde, 
örme ve dokuma hazır giyim ürünlerinde ithalat gerilemesinin yaklaşık oranlarda 
gerçekleştiği, birim fiyatların ise yine yaklaşık oranlarda artış kaydettiği öne 
çıkmaktadır.  
 
Hazır eşya ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ise ithalat değeri daha fazla gerilerken, 
birim fiyat artışının ise nispeten düşük olması dikkat çekmektedir.      
 

 
Kaynak: Eurostat 

 
Tedarikçiler bazında ithalat değişimleri incelendiğinde, her tedarikçi için farklı bir 
tedarik gelişimi tespit edilirken, bazı ülkelerin benzer eğilimler sergilemesi dikkat 
çekmektedir.  
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Örneğin, en büyük tedarikçi konumundaki Çin, geleneksel olarak ucuz ve yüklü 
miktarlardaki ithalat artışları ile AB pazarındaki etkinliğini korumaktadır.  
 
Ancak 2012 yılının ilk yarısında Çin ile Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Kamboçya gibi 
diğer ucuz ve yüklü miktarlarda ithalat artışları kaydeden rakip ülkelerin ithalat 
gelişiminin farklılaştığı ortaya çıkmaktadır.  
 
Çin, pazardaki etkinliğini korumakta zorlanırken, diğer Asyalı rakiplerin farklı ürün 
gruplarında Çin’e göre daha güçlü performans sergilemeleri dikkat çekmektedir.  
 
Türkiye’den yapılan ithalatın gerilemesine karşın, Türkiye’nin pazardaki etkinliğinin 
yükseldiği ve özellikle belirli ürün gruplarındaki performansını güçlendirdiği 
söylenebilir.  
 
AB pazarında İsviçre, ABD ve Güney Kore gibi gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatın 2012 
yılının ikinci yarısında arttığı göze çarparken, Türkiye’den yapılan ithalatın da bu 
ülkelere benzer bir eğilim sergilemesi dikkat çekmektedir.  
 
AB ülkelerinin hariçte işleme yoluyla ürün tedarik ettiği Fas ve Tunus gibi Kuzey Afrika 
ülkeleri, pazardaki etkinliğinde gerileme kaydetmektedir.  
 
Ayrıca AB’nin tercihli ticaret imkanı sağladığı diğer Afrika ülkelerinin ve STA imzaladığı 
Mısır ve Meksika gibi ülkelerin de 2012 yılının ikinci yarısında rakiplerine göre pazarda 
etkinlik sağlamada zorlandıkları görülmektedir.      
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ÇİN 

 
AB ülkelerinin en büyük tedarikçisi olan Çin’in AB pazarındaki etkinliği, 2012 yılının ilk 
yarısında azalma eğilimindedir.  
 
Ürün grupları bazında her üründe bu ülkeden yapılan ithalat gerileme kaydederken, 
birçok üründe son yıllara göre pazarda kayıp yaşanmış ya da nispeten daha düşük pazar 
kazanımları yaşanmıştır.  
 
Tekstil ürünlerinde Çin’den yapılan ithalat 2012 yılının ilk yarısında %-7,3 oranında 
gerilemiş, ancak Çin, bu dönemde pazardaki payını %6,3 oranında yükseltmiştir.  
 
Ortalama birim fiyatta ise sadece %-0,4 oranında gerileme kaydedilmiştir.  
 
Ürün grupları bazında tekstil ürünleri ithalatında, Çin’in elyaf ve iplikte pazardaki payını 
yükselttiği, dokuma kumaşta sabit kaldığı görülmektedir.  
 
Örme kumaşta ise Çin’in diğer ürün gruplarına göre daha düşük ithalat gerilemesi 
kaydetmesine karşın, pazardaki payını %-2,8 oranında düşürdüğü görülmektedir.  
 
Hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında da Çin’in 2012 yılının ilk yarısında 
performans kaybı yaşadığı görülmektedir.  
 
Son iki yıldır pazardaki payı gerileme eğiliminde olan Çin’in bu ürünlerdeki pazar payını 
2012 yılının ilk yarısında %-2,2 düşürdüğü dikkat çekmektedir.  
 
Ürün grubu bazında örme ve dokuma hazır giyimde 2012 yılının ilk yarısında pazardaki 
payı sırasıyla %-2,1 ve %-4,7 oranlarında gerileyen Çin, hazır eşya pazarında bu 
dönemde %9,1 oranında artış kaydetmiştir.    
 

 
Kaynak: Eurostat 



İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 
AR&GE VE MEVZUAT ŞUBESİ Sayfa 35/44 

 

 

TÜRKİYE 

 
Türkiye, AB ülkelerinin ikinci büyük tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri 
tedarikçisi olarak konumunu korumaktadır.  
 
Türkiye’den yapılan ithalat, 2012 yılının ilk yarısında gerileme eğilimi kaydetmesine 
karşın, Türkiye’nin AB pazarındaki payının nispeten olumlu bir performans sergilediği 
söylenebilir. 
 
Türkiye’den yapılan tekstil ürünleri ithalatı 2012 yılının ilk yarısında değer bazında 
gerilemesine karşın, bu ürünlerde AB pazarında Türkiye’nin payının yükselmesi ve 
birim fiyatlarda önemli bir düşüş yaşanmaması dikkat çekmektedir.  
 
Ürün bazında tekstil sektörü ithalatı incelendiğinde, özellikle örme kumaşta yaşanan 
gerileme eğilimi öne çıkmaktadır.  
 
AB ülkelerinin en büyük örme kumaş tedarikçisi olan Türkiye’den yapılan örme kumaş 
ithalatı 2012 yılının ilk yarısında önemli ölçüde gerilemiştir.  
 
Ayrıca bu ürün grubunda birim fiyatların da önemli ölçüde düşmesi dikkat çekmektedir.  
 
Türkiye’den yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı ise hem değer bazında 
hem de pazar payı anlamında gerileme kaydetmiştir.  
 
Birim fiyatlarda ise nispeten küçük bir artış yaşanmıştır.  
 
Ürün grubu bazında 2012 yılının ilk yarısında AB pazarında örme ve dokuma hazır giyim 
ürünlerinde hem ithalat değeri, hem de pazar payı anlamında nispeten düşük oranlarda 
gerileme kaydeden Türkiye, en fazla performans kaybını hazır eşya ve konfeksiyon 
ürünlerinde yaşamıştır.   
 
Bu ürün grubunda ithalat değeri ve pazardaki pay önemli ölçüde gerilerken, birim 
fiyatlarda da gerileme kaydedilmiştir.  
 
 

 
Kaynak: Eurostat 
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HİNDİSTAN 

 
AB ülkelerinin Hindistan’dan yaptığı tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri 
ithalatında hem değer bazında hem de pazar payı ve birim fiyat anlamında 2012 yılının 
ilk yarısında önemli gerilemeler kaydedilmiştir.  
 
Hindistan’dan yapılan tekstil ürünleri ithalatı 2012 yılının ilk yarısında önemli ölçüde 
gerilemiştir. Bu gerileme, Hindistan’ın AB pazarındaki konumunu da olumsuz 
etkilemiştir.  
 
Ürün grupları bazında tekstil ürünleri ithalatı incelendiğinde, Hindistan’ın sadece elyafta 
AB pazarındaki etkinliğini arttırdığı söylenebilir.  
 
Öte yandan, Hindistan, iplik ve dokuma kumaşta pazardaki payını düşürürken, örme 
kumaşta ilk on tedarikçi arasına girememiştir.  
 
Hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında Hindistan, değer bazında ve pazardaki 
payında benzer şekilde kayıplar yaşarken, birim fiyatlarını arttırabilmiştir.  
 
Ürün grupları bazında Hindistan, tüm gruplarda AB pazarında kayıplar yaşarken, en az 
kaybı hazır eşya ve konfeksiyon grubunda yaşamıştır.  
 
Birim fiyatlarda ise örme hazır giyimde en yüksek birim fiyat artışının yaşanması dikkat 
çekmektedir.     
 
AB üye ülkelerinin önemli bir tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri tedarikçisi 
olan Hindistan’ın, hammadde olan elyaf haricinde önemli kayıplar yaşaması, bu ülkenin 
diğer Asyalı rakipler karşısında pazardaki etkinliğini korumakta zorlandığını 
göstermektedir.  
 

 
Kaynak: Eurostat 
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PAKİSTAN 

 
AB üye ülkelerinin Pakistan’dan yaptığı tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri 
ithalatı, 2012 yılının ilk yarısında önemli ölçüde gerilemiştir. 
 
Pakistan’dan yapılan tekstil ürünleri ithalatı, değer bazında önemli ölçüde gerilerken, 
Pakistan, AB pazarındaki payını önemli ölçüde düşürmüştür. Birim fiyatlar da önemli 
ölçüde gerilemiştir.  
 
Ürün grupları bazında tekstil ürünleri ithalatında Pakistan, elyaf ve örme kumaşta AB 
üye ülkelerinin ilk on tedarikçisi arasında değildir.  
 
İplikte 2009 yılından itibaren AB pazarında gerileme kaydeden Pakistan, dokuma 
kumaşta da diğer rakiplerine göre olumsuz performans sergilemektedir.  
 
Pakistan’dan yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında da benzer şekilde 
hem değer bazında hem de pazardaki pay bazında gerilemeler kaydedilmektedir.  
 
Öte yandan, bu ürünlerde birim fiyatların yükseldiği göze çarpmaktadır.  
 
Ürün grupları bazında Pakistan’dan yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri 
ithalatında Pakistan’ın dokuma hazır giyimde pazardaki payını yükseltmesi dikkat 
çekmektedir.  
 
Hazır eşya ve konfeksiyon ürünlerinde ise Pakistan’ın önemli bir performans kaybı 
yaşadığı görülmektedir.    
 

 
Kaynak: Eurostat 

 

BANGLADEŞ 

 
Bangladeş, AB ülkelerinin tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçi arasında yer 
almazken, bu ülkeden yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı, 2012 yılının 
ilk yarısında önemli bir yükseliş kaydetmiştir.  
 
Bangladeş, AB hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri pazarında, Çin ve diğer rakipleri 
karşısında yüksek performans kaydeden bir ülke olarak dikkat çekmektedir.  
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Ürün grupları bazında Bangladeş’ten yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri 
ithalatında Bangladeş’in özellikle dokuma hazır giyimde pazardaki payını önemli ölçüde 
yükselttiği dikkat çekmektedir.  
 
Öte yandan, bu ülkeden yapılan hazır eşya ve konfeksiyon ürünlerinde önemli bir 
performans kaybı yaşadığı görülmektedir. 
 
Ayrıca Bangladeş’in AB hazır giyim pazarındaki payını yükseltirken, birim fiyatlarda 
diğer rakiplerine göre daha yüksek artışlar kaydetmesi dikkat çekicidir.  
 
 

 
Kaynak: Eurostat 

 

TAYVAN 

 
AB ülkelerinin hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında Tayvan ilk on tedarikçi 
arasında yer almazken, bu ülkeden yapılan tekstil ürünleri ithalatı, 2012 yılının ilk 
yarısında değer bazında gerilerken, pazar payı anlamında yükseliş kaydetmiştir.  
 
Tayvan, AB ülkelerinin tekstil ürünleri ithalatında diğer rakiplerine göre farklı bir 
gelişim göstermiş ve 2009-2011 yılları arasında pazardaki payını düşürürken, 2012 
yılının ilk yarısında pazardaki etkinliğini yükseltmiştir.    
 
Ürün grupları bazında Tayvan’dan yapılan tekstil ürünleri ithalatında özellikle dokuma 
kumaş, yüksek pazar payı artışı ile dikkat çekmektedir. 
 
Öte yandan, Tayvan, ürün grupları bazında iplik ithalatında AB ülkelerinin ilk on 
tedarikçisi arasında yer almamaktadır.   
 
 

 
Kaynak: Eurostat 
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ENDONEZYA 

 
AB ülkelerinin Endonezya’dan yaptığı tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri 
ithalatı, 2012 yılının ilk yarısında farklı gelişim kaydetmiştir.  
 
Tekstil ürünlerinde Endonezya, AB pazarındaki etkinliğini önemli ölçüde düşürürken, 
hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde pazardaki payını yükseltebilmiştir.  
 
Ürün grupları bazında tekstil ürünleri ithalatında Endonezya, elyaf ve örme kumaşta ilk 
on tedarikçi arasında yer almazken, iplik ve dokuma kumaştaki etkinliğini 2009 yılından 
itibaren düşürmektedir.  
 
Endonezya’nın yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri pazarındaki payı ise 2009-
2011 yılları arasında gerileme kaydederken, 2012 yılının ilk yarısında artış kaydetmiştir. 
 
Endonezya, AB ülkelerinin hazır eşya ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilk on tedarikçi 
arasında yer almamaktadır.    
 
 

 
Kaynak: Eurostat 
 
 

SRİ LANKA 

 
AB ülkelerinin tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçi arasında yer almayan Sri 
Lanka, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında özellikle 2012 yılının ilk yarısında 
önemli bir yükseliş kaydetmiştir.  
 
AB hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri pazarında, Çin ve diğer rakipleri karşısında 
yüksek performans kaydeden bir ülke olarak dikkat çeken Sri Lanka, özellikle örme ve 
dokuma hazır giyim pazarında kaydettiği artışlar ile öne çıkmıştır.   
 
Sri Lanka’nın AB hazır giyim pazarındaki payını yükseltirken, birim fiyatlarda da artışlar 
kaydetmesi dikkat çekmektedir.      
 
Öte yandan, Sri Lanka, AB ülkelerinin hazır eşya ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilk 
on tedarikçi arasında yer almamıştır.   
 
 



İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 
AR&GE VE MEVZUAT ŞUBESİ Sayfa 40/44 

 

 
Kaynak: Eurostat 

 

KAMBOÇYA 

 
AB ülkelerinin tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında birçok ürün 
grubunda ilk on tedarikçi arasında yer almayan Kamboçya, sadece örme giyimde ilk on 
tedarikçi arasındadır.  
 
2012 yılının ilk yarısında Kamboçya, örme giyim pazarında kaydettiği olumlu 
performans ile dikkat çekmektedir.  
 
Kamboçya, AB örme hazır giyim pazarındaki payı ile 2012 yılının ilk yarısında 5’inci 
büyük tedarikçi konumunu korurken, birim fiyatlarını da önemli ölçüde yükseltmiştir.  
 
 

 
Kaynak: Eurostat 

 

VİETNAM 

 
Vietnam, AB üye ülkelerinin tekstil ürünleri ithalatında sadece örme kumaş ürün 
grubunda ilk on ülke arasında yer almaktadır.  

Tekstil ürünlerinde AB üye ülkelerinin 10’uncu büyük örme kumaş tedarikçisi olan 
Vietnam, bu ürün grubundaki payını 2012 yılının ilk yarısında önemli ölçüde 
yükseltmiştir.  

Vietnam, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ise örme giyim ürün grubunda 
ilk on tedarikçi arasında yer almamaktadır. 

Vietnam, dokuma hazır giyim ve hazır eşya pazarındaki payını 2012 yılının ilk yarısında 
büyük oranlarda arttırmıştır.    
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Kaynak: Eurostat 

TUNUS 

 
AB ülkelerinin tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında geleneksel olarak önemli 
bir tedarikçi olan Tunus, AB pazarındaki etkinliğini kaybetmektedir.  

Tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçi arasında yer almayan Tunus, sadece örme kumaşta 
önemli bir tedarikçidir. Ancak Tunus’tan yapılan örme kumaş ithalatı 2012 yılının ilk yarısında 
önemli ölçüde gerilemiştir.  

Tunus’un, AB örme ve dokuma hazır giyim ürünleri pazarındaki payı 2009 yılından itibaren 
gerileme eğilimindedir.  

Öte yandan, Tunus, hazır eşya pazarındaki payını 2012 yılının ilk yarısında yükseltebilmiştir.   

 

 
Kaynak: Eurostat 
 

FAS 

 
AB ülkelerinin hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında geleneksel olarak önemli 
bir tedarikçi olan Fas, AB pazarındaki etkinliğini kaybetmektedir.  

Tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçi arasında yer almayan Fas’ın, AB örme ve 
dokuma hazır giyim ürünleri pazarındaki payı gerileme eğilimindedir.  

Öte yandan, Fas, hazır eşya pazarındaki payını 2012 yılının ilk yarısında 
yükseltebilmiştir.   

 
Kaynak: Eurostat 
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MISIR 

 
AB ülkelerinin STA imzaladığı ülkelerden biri olan Mısır, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon 
ürünleri ithalatında AB pazarındaki etkinlik kazanamamaktadır.  

Tekstil ürün gruplarından sadece iplikte ilk on sırada yer alan Mısır’ın, bu ürün grubunda 
pazardaki payı 2012 yılının ilk yarısında gerilemiştir.    

AB örme ve dokuma hazır giyim ürünleri ithalatında ilk on tedarikçi arasında yer almayan 
Mısır’ın, hazır eşya pazarındaki payı ise gerilemeye devam etmektedir.    

 
Kaynak: Eurostat 

GÜNEY KORE 

 
AB ülkelerinin önemli bir tekstil ürünleri tedarikçisi olan Güney Kore’den tekstil 
ürünleri ithalatı, 2012 yılının ilk yarısında önemli ölçüde yükselmiştir.  

Güney Kore, bu dönemde, AB tekstil ürünleri pazarında her ürün grubunda önemli pazar 
payı artışları kaydetmiştir.   

 
Kaynak: Eurostat 

 

JAPONYA 

 
AB ülkelerinin önemli bir tekstil ürünleri tedarikçisi olan Japonya, 2012 yılının ilk 
yarısında, AB tekstil ürünleri pazarında ürün grubu bazında değişen oranlarda pazar 
payı artışları kaydetmiştir.   

 

 
Kaynak: Eurostat 
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ABD 

 
AB ülkelerinin tekstil ürünleri ithalatında önemli bir tedarikçi olan ABD’nin, 2012 yılının 
ilk yarısında pazardaki payı, iplik hariç olmak üzere gerileme eğilimindedir.  

ABD, AB ülkelerinin hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında, sadece hazır eşya 
ürün grubunda ilk on sırada yer almaktadır.  

AB ülkelerinin hazır eşya ithalatında 9’uncu büyük tedarikçi olan ABD, 2012 yılının ilk 
yarısında, bu ürün grubunda performansını arttıran bir tedarikçi olarak dikkat 
çekmektedir.  

 

Kaynak: Eurostat 
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DEĞERLENDİRME - SONUÇ  

 
AB ülkelerinin tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı, 2009, 2010 ve 2011 
yıllarında artış kaydetmesine karşın, 2011 yılının son aylarında ve 2012 yılının ilk 
yarısında, Euro bölgesindeki ekonomik krizin etkisiyle azalma eğilimine girmiştir.  
 
Euro bölgesinde etkili olan ekonomik koşullardan kaynaklanan gelişmelerin halen 
devam ettiği ve tedarikçi bazında yaşanan değişimlerin yapısal olduğu dikkate 
alındığında, AB ülkelerinin tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatındaki 
gerileme eğiliminin 2012 yılının ikinci yarısında da etkili olması beklenmektedir. 
 
Öte yandan, tedarikçiler bazında ithalat eğilimleri, AB’de yaşanan talep gerilemesinin 
yanı sıra, bu ülkelerin rekabet avantajlarıyla paralel olarak gelişmektedir.    
 
2012 yılının ilk yarısına ait tekstil ürünleri ithalat verileri incelendiğinde, bu dönemin 
tedarikçiler bazında sergilediği özellikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 
 
� İthalatta gerileme eğilimi neredeyse bütün tedarikçileri olumsuz etkilemiştir.  

 
� Çin’in değer bazında ithalatı gerilerken, pazardaki payı yükselmiştir.  

 
� Hindistan, Pakistan ve Endonezya gibi diğer Asya ülkelerinin pazardaki etkinliği 

gerilemiştir.  
 
� Güney Kore, Japonya ve kısmen ABD gibi gelişmiş ülkeler, olumlu bir performans 

sergilemiştir.  
 
� Türkiye, pazardaki etkinliğini yükseltmiştir.   

 
Hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalat verileri ise, tedarikçilerin aşağıdaki 
gelişmeleri kaydettikleri görülmüştür: 
 
� İthalatta gerileme eğilimi, birçok sayıda tedarikçiyi olumsuz etkilemiştir.  

 
� Bazı tedarikçiler, pazardaki olumlu performanslarını sürdürmüştür.  

 
� Bangladeş, Kamboçya, Vietnam ve Sri Lanka, pazardaki etkinliğini en fazla 

yükselten tedarikçilerdir. Bu ülkelerin sadece belirli ürün grubunda pazarda 
etkili olması dikkat çekicidir.  

 
� Çin ve Türkiye, pazardaki paylarında nispeten düşük kayıplar yaşamıştır.  

 
� Tunus ve Fas, gerileme eğilimde olan pazardaki etkinliklerini, bu dönemde de 

düzeltememişlerdir.        
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Türkiye’den yapılan ithalatta ise aşağıdaki gelişmeler dikkat çekmektedir: 
 
� Türkiye’nin pazardaki etkinliği belirli tedarikçilere göre belirli ürün gruplarında 

konumunu korumuştur ya da yükselme eğilimindedir.  
 
� Türkiye’den yapılan ithalatın eğilimi, tekstil ürünlerinde gelişmiş ülkelerden 

yapılan ithalattaki eğilime benzemekte, hazır giyim ürünlerinde ise Çin’e göre 
yükseliş kaydetmektedir.   
 
� Türkiye’den yapılan ithalatta birim fiyatlar Çin’in birim fiyatlarının ve AB’nin 

ortalama birim fiyatının çok üzerindedir.  
 

Türkiye’den katma değeri yüksek ürün ithalatının arttığı dikkate alındığında, AB 
pazarında Türkiye’nin rekabetçiliğinde yükselme eğiliminin yılın ikinci yarısında da 
devam etmesi beklenmektedir.  
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