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Not: Avrupa Birliği’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği teknik ithalatının 

değerlendirildiği raporda, AB Resmi İstatistik Ofisi EUROSTAT verileri 

kullanılmıştır. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması sebebi ile AB (27) Ülkeleri verileri 

kullanılmıştır. Verilerin bir önceki yıl ile daha sağlıklı şekilde karşılaştırılabilmesi 

adına, maskeler teknik tekstillerden ayrı olarak değerlendirilmiştir.  
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YÖNETİCİ ÖZETİ  

 

Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 yılındaki teknik tekstil ithalatı, değer bazında %1,7 

oranında artarak yaklaşık 31,7 milyar euro, miktar bazında ise %2,2 oranında 

azalarak 6,6 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB, teknik tekstil ithalatının 

%59,3’ü olan 18,8 milyar euro’yu Birlik içinden, %40,7’si olan 12,9 milyar euro’yu ise 

Birlik dışından gerçekleştirmektedir.  

Çin %45 payı ile AB’nin Birlik dışından en fazla teknik tekstil ithalatı gerçekleştirdiği 

ülkedir. AB’nin 2020 yılında Çin’den gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatı, değer 

bazında %54,1 artarak 5,8 milyar euro, miktar bazında ise %0,3 oranında artarak 898 

bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise AB’nin Birlik dışından en fazla teknik tekstil ithalatı gerçekleştirdiği 2. 

ülkedir. 2020 yılında AB’nin Türkiye’den teknik tekstil ithalatı değer bazında %74,2 

oranında artarak yaklaşıl 1,3 milyar euro, miktar bazında ise %23,3 oranında artarak 

270 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin AB’nin 2020 yılında 

gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatından aldığı pay, %6,7’den %9,7’ye yükselmiştir.  

AB’nin Türkiye’den ithal ettiği teknik tekstil alt ürün gruplarının başında; 500 milyon 

euro ile teknik tekstil materyalinden hazır giyim, 226 milyon euro ile dokunmamış 

mensucat ve 196 milyon euro ile teknik tekstilden mamul ambalaj için torba ve 

çuvallar gelmektedir. 

AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatında;  

• İngiltere %6,7 payı 859 milyon euro tedariki ile 3. sırada, 

• ABD %5 payı ve 645 milyon euro tedariki ile 4. sırada, 

• Vietnam ise %3,7 payı ve 477 milyon euro tedariki ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN DEĞER BAZINDA TEKNİK TEKSTİL İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatı, 2019 yılına göre değer 

bazında %1,7 oranında artışla yaklaşık 31,7 milyar euro değeri ile en yüksek seviyesine 

ulaşmıştır.  AB’nin değer bazında teknik tekstiller ithalatı, son 8 yıldır kesintisiz 

olarak artış göstermektedir. 
 

AB'NİN MİKTAR BAZINDA TEKNİK TEKSTİL İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılındaki teknik tekstil ithalatı, 2019 yılına göre miktar bazında %2,2 

oranında azalarak 6,6 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin miktar bazında 

teknik tekstil ithalatı son 2 yıldır gerilemektedir. 

AB'NİN TEKNİK TEKSTİL İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatında kilogram başı birim 

fiyat, 2019 yılına göre %4 oranında artarak tarihteki en yüksek seviyesi olan 4,81 euro 

olarak gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN ÜLKELER BAZINDA TEKNİK TEKSTİL İTHALATI  

 

AB’nin teknik tekstil ithalatı, 2020 yılında değer bazında %1,7 oranında artarak 

yaklaşık 31,7 milyar euro, miktar bazında ise %2,2 oranında azalarak 6,6 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, teknik tekstil ithalatının %59,3’ünü Birlik içinden, 

%40,7’sini ise Birlik dışından tedarik etmektedir. 2020 yılında AB’nin Birlik içinden 

teknik tekstil ithalatı %8,1 oranında gerileme ile 18,8 milyar euro, Birlik dışından 

ithalatı ise değer bazında %20,3 artışla 12,9 milyar euro değerinde gerçekleşmiştir. 

Çin, %45 payı ile AB’nin Birlik dışındaki en büyük teknik tekstil tedarikçisi 

konumundadır. AB’nin Çin’den teknik tekstil ithalatı 2020 yılında değer bazında 

%54,1 oranında artarak 5,8 milyar euro, miktar bazında ise %0,3 oranında artarak 898 

bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %9,7 payı ile AB’nin en büyük 2. teknik tekstil tedarikçisi konumundadır. 

AB’nin Türkiye’den 2020 yılında gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatı, değer bazında 

%74,2 artarak yaklaşık 1,3 milyar euro, miktar bazında ise %23,3 artarak 270 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin teknik tekstil ithalatın İngiltere %6,7 payı ve 859 milyon euro tedariki ile 3. 

sırada, ABD %5 payı ve 645 milyon euro tedariki ile 4. sırada, Vietnam ise %3,7 payı 

ve 477 milyon euro tedariki ile 5. sırada yer almaktadır.   

 

Türkiye’nin AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatından aldığı pay, 

%6,7’den %9,7’ye yükselmiştir.  
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AB'NİN TEKNİK TEKSTİL İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatındaki birim fiyat, %4 

oranında artarak 4,81 euro olarak gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik içinden 

gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatında birim fiyatlar %6,3 oranında azalarak 4,64 

euro, Birlik dışından gerçekleştirdiği ithalatta ise birim fiyatlar %23,6 oranında 

artarak 5,08 euro olarak gerçekleşmiştir.  

2020 yılında AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatındaki birim 

fiyatlar ülkeler bazında incelendiğinde, ilk sırada 14,67 euro ile Japonya’nın yer aldığı 

görülmektedir.  AB’nin Japonya’dan teknik tekstil ithalatında birim fiyatlar, bir önceki 

yıla göre %12,3 oranında artmıştır.  

AB’nin teknik tekstil ithalatında birim fiyatlarda 2. sırada 8,33 euro ile Vietnam yer 

alırken, 3. sırada 8,03 euro ile ABD yer almaktadır. AB’nin Vietnam’dan teknik tekstil 

ithalatındaki birim fiyatlar %9,2 artarken, ABD’den teknik tekstil ithalatındaki birim 

fiyatlar ise %3,2 oranında artmıştır.  

Türkiye ise, AB’nin teknik tekstil tedarikinde en yüksek 9. birim fiyatlara sahiptir. 

AB’nin 2020 yılında Türkiye’den teknik tekstil tedarikinde birim fiyatlar, %41,3 

artarak 4,65 euro’ya yükselmiştir.  

 



 

Sayfa 7 / 23 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Avrupa Birliği Teknik Tekstiller Dış 

Ticaret Raporu 2020 Yılı Değerlendirmesi 

AB'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TEKNİK TEKSTİL İTHALATI  

 

AB’nin Birlik dışından alt ürün grupları bazında teknik tekstil ithalatı değer bazında 

incelendiğinde en çok ithal edilen ürün grubunun, teknik tekstil materyalinden hazır 

giyim olduğu görülmektedir. AB’nin teknik tekstil materyalinden hazır giyim ithalatı 

2020 yılında değer bazında %121,2 oranında artarak 5,2 milyar euro olarak 

gerçeklemiştir. AB’nin en fazla ithalat yaptığı 2. teknik tekstil ürün grubu ise 1,4 

milyar euro ithalatı ile dokunmamış mensucattır. AB’nin dokunmamış mensucat 

ithalatı, 2020 yılında %16,1 oranında artış göstermiştir.  

AB’nin cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer mamuller ithalatı ise 2020 yılında %16 

oranında gerileyerek 1,2 milyar euro değerinde gerçekleşirken, teknik tekstilden 

mamul ambalaj için torba ve çuvallar ithalatı ise %5,6 azalarak 747 milyon euro olarak 

gerçekleşmiştir. 
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AB’nin Birlik dışından alt ürün grupları bazında teknik tekstil ithalatı miktar bazında 

incelendiğinde en çok ithal edilen ürün grubunun, cam lifi, cam lifinden mensucat ve 

diğer mamuller olduğu görülmektedir. AB’nin, cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer 

mamuller ithalatı miktar bazında %12,6 oranında azalarak 737 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin en fazla ithalat yaptığı 2. teknik tekstil ürün grubu ise 356 bin 

ton ile dokunmamış mensucattır. AB’nin dokunmamış mensucat ithalatı, 2020 yılında 

%10,7 oranında artış göstermiştir.  

AB’nin 2020 yılındaki teknik tekstilden mamul ambalaj için torba ve çuvallar ithalatı 

ise 2020 yılında %2,4 oranında azalarak 326 bin ton değerinde, teknik tekstil 

materyalinden hazır giyim ithalatı ise %65,7 oranında artarak 254 bin ton değerinden 

gerçekleşmiştir.   
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AB'NİN MASKE İTHALATI  

 

Önemli Not: Verilerin bir önceki yıl ile daha sağlıklı şekilde karşılaştırılabilmesi adına, 

maske ürün grubu, teknik tekstil verilerinden ayrı olarak değerlendirilmiştir.  

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği maske ithalatı, değer bazında %692 oranında 

artarak 25,7 milyar euro, miktar bazında ise %67 artarak 799 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, maske ithalatının %13,2’sini Birlik içinden tedarik ederken, 

%86,8’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden maske tedariki, 2020 yılında değer bazında %149,8 artarak 3,4 

milyar euro, miktar bazında ise %46,6 artarak 217 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %1084,8 oranında artarak 22,3 

milyar euro, miktar bazında ise %76,2 oranında artarak 582 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla maske ithalatı gerçekleştirdiği ülke, %90,3 

payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %1572,2 oranında artarak 20,1 

milyar euro, miktar bazında ise %95 artarak 470 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Vietnam %2,2 payı ve 486 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 2. 

maske tedarikçisi, İngiltere ise %1,3 payı ve 286 milyon euro tedariki en büyük 3. 

maske tedarikçisidir. 

Türkiye ise %1,1 payı ile AB’nin en büyük 4. Maske tedarikçisi konumundadır. AB’nin 

Türkiye’den 2020 yılında gerçekleştirdiği maske ithalatı değer bazında %432,3 

oranında artarak 242 milyon euro, miktar bazında ise %93,5 oranında artarak 12 bin 

ton değerinde gerçekleşmiştir. 
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AB'NİN TEKNİK TEKSTİL MATERYALİNDEN HAZIR GİYİM İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği teknik tekstil materyalinden hazır giyim ithalatı 

değer bazında %71,9 artarak 7,2 milyar euro, miktar bazında ise %59,5 oranında 

artarak 393 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. AB, teknik tekstil materyalinden hazır 

giyim ithalatının %28,1’ini Birlik içinden, %71,9’unu ise Birlik dışından tedarik 

etmektedir.   

AB’nin Birlik içinden teknik tekstil materyalinden hazır giyim ithalatı, 2020 yılında 

değer bazında %9,6 artış ile 2 milyar euro, miktar bazında ise %49,4 oranında artarak 

139 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından teknik tekstil 

materyalinden hazır giyim ithalatı ise, değer bazında %121,2 oranında artarak 

yaklaşık 5,2 milyar euro, miktar bazında ise %65,7 artış ile 254 bin ton değerinde 

kaydedilmiştir.  

Çin, %63,5 payı ile 2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla teknik tekstil 

materyalinden hazır giyim ithalatı gerçekleştirdiği ülke konumundadır. AB’nin 

Çin’den teknik tekstil materyalinden hazır giyim ithalatı 2020 yılında değer bazında 

%173,9 artarak 3,3 milyar euro, miktar bazında ise %46,8 artarak 145 bin ton 

değerinde gerçeklemiştir. 

Türkiye, %9,7 payı ile AB’nin en büyük 2. teknik tekstil materyalinden hazır giyim 

tedarikçisi konumundadır. AB’nin 2020 yılında Türkiye’den teknik tekstil 

materyalinden hazır giyim ithalatı, değer bazında %3745,3 artarak 500 milyon euro, 

miktar bazında ise %4520,4 artarak 28 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin Birlik dışından teknik tekstil materyalinden hazır giyim ithalatında; 

• Vietnam %6 payı ve 311 milyon euro tedariki ile 3. sırada, 

• Bangladeş %3,7 payı ve 193 milyon euro tedariki ile 4. sırada, 

• Myanmar %3,2 payı ve 163 milyon euro tedariki ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN DOKUNMAMIŞ MENSUCAT İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği dokunmamış mensucat ithalatı, değer bazında 

%3,3 oranında artarak 5,1 milyar euro, miktar bazında ise %6,9 artarak 1,4 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, dokunmamış mensucat ithalatının %71,7’sini Birlik 

içinden tedarik ederken, %28,3’ünü ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden dokunmamış mensucat ithalatı, 2020 yılında değer bazında %1 

azalarak 3,6 milyar euro, miktar bazında ise %5,7 oranında artarak 1 milyon ton 

değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %16,1 

oranında artarak 1,4 milyar euro, miktar bazında ise %10,7 oranında artarak 356 bin 

ton değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla dokunmamış mensucat ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke, %31,9 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında 

%68,8 oranında artarak 459 milyon euro, miktar bazında ise %29 artarak 113 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %15,7 payı ile AB’nin en büyük 2. dokunmamış mensucat tedarikçisidir. 

AB’nin 2020 yılında Türkiye’den dokunmamış mensucat ithalatı değer bazında %18,4 

artarak 226 milyon euro, miktar bazında ise %13,3 artarak 86 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin Birlik dışından dokunmamış mensucat ithalatında; 

• ABD %15,4 payı ile 3. sırada, 

• İsrail %8,1 payı ile 4. sırada, 

• İngiltere ise %5,8 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN CAM LİFİ, CAM LİFİNDEN MENSUCAT VE DİĞER MAMULLER İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer mamuller 

ithalatı, değer bazında %12,4 oranında azalarak 3,9 milyar euro, miktar bazında ise 

%8,5 azalarak 2,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. AB, cam lifi, cam lifinden 

mensucat ve diğer mamuller ithalatının %68,7’sini Birlik içinden tedarik ederken, 

%31,3’ünü ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer mamuller ithalatı, 2020 

yılında değer bazında %10,6 azalarak 2,6 milyar euro, miktar bazında ise %6,1 

azalarak 1,4 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, 

değer bazında %16 oranında gerileyerek 1,2 milyar euro, miktar bazında ise %12,6 

oranında azalarak 737 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer 

mamuller ithalatı gerçekleştirdiği ülke, %19,9 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı 

değer bazında %20,1 oranında azalarak 241 milyon euro, miktar bazında ise %21,4 

azalarak 130 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

İngiltere %16,3 payı ve 196 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 2. 

cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer mamuller tedarikçisi, ABD ise %10,6 payı ve 

128 milyon euro tedariki en büyük 3. tedarikçisidir. 

Türkiye ise %3,8 payı ile AB’nin en büyük 7. cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer 

mamuller tedarikçisidir. AB’nin 2020 yılında Türkiye’den ithalatı değer bazında %22 

artarak 47 milyon euro, miktar bazında ise %52,4 oranında artarak 30 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN VAGON, MAVNA ÖRTÜSÜ, YELKEN VE KAMP EŞYASI İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği vagon, mavna örtüsü, yelken ve kamp eşyası 

ithalatı, değer bazında %0,5 oranında artarak 1,5 milyar euro, miktar bazında ise %0,2 

azalarak 237 bin ton olarak gerçekleşmiştir. AB, vagon, mavna örtüsü, yelken ve kamp 

eşyası ithalatının %50,5’ini Birlik içinden tedarik ederken, %49,5’ini ise Birlik dışından 

tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden vagon, mavna örtüsü, yelken ve kamp eşyası ithalatı, 2020 

yılında değer bazında %2,5 artarak 773 milyon euro, miktar bazında ise %5 artarak 86 

bin ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında 

%1,5 azalarak 758 milyon euro, miktar bazında ise %2,9 oranında azalarak 151 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla vagon, mavna örtüsü, yelken ve kamp 

eşyası ithalatı gerçekleştirdiği ülke, %72 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer 

bazında %6,8 oranında azalarak 546 milyon euro, miktar bazında ise %5,2 azalarak 

130 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

İngiltere %5,7 payı ve 43 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 2. 

vagon, mavna örtüsü, yelken ve kamp eşyası tedarikçisi, Bangladeş ise %5,1 payı ve 38 

milyon euro tedariki en büyük 3. tedarikçisidir. 

Türkiye ise %1,9 payı ile AB’nin en büyük 6. vagon, mavna örtüsü, yelken ve kamp 

eşyası tedarikçisidir. AB’nin 2020 yılında Türkiye’den ithalatı değer bazında %11 

artarak 15 milyon euro, miktar bazında ise %15,1 oranında artarak 1,8 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN TORBA VE ÇUVALLAR İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği torba ve çuvallar ithalatı değer bazında %4,9 

azalarak 1,1 milyar euro, miktar bazında ise %0,5 azalarak 465 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB, torba ve çuvallar ithalatının %32,4’ünü Birlik içinden, %67,6’sını 

ise Birlik dışından tedarik etmektedir.   

AB’nin Birlik içinden torba ve çuvallar ithalatı, 2020 yılında değer bazında %3,5 

gerileme ile 358 milyon euro, miktar bazında ise %4,5 artarak 139 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından torba ve çuvallar ithalatı ise, değer bazında 

%5,6 gerileme ile 747 milyon euro, miktar bazında ise %2,4 gerileme ile 326 bin ton 

değerinde kaydedilmiştir.  

Hindistan, %42,9 payı ile 2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla torba ve çuvallar 

ithalatı gerçekleştirdiği ülke konumundadır. AB’nin Hindistan’dan torba ve çuvallar 

ithalatı 2020 yılında değer bazında %17,4 azalarak 320 milyon euro, miktar bazında 

ise %11,5 azalarak 169 bin ton değerinde gerçeklemiştir. 

Türkiye ise %26,3 payı ile AB’nin en büyük 2. torba ve çuvallar tedarikçisidir. AB’nin 

2020 yılında Türkiye’den torba ve çuvallar ithalatı değer bazında %14,5 aratarak 196 

milyon euro, miktar bazında ise %21,5 artarak 57 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin Birlik dışından torba ve çuvallar ithalatında; 

• Çin %6,9 payı ile 3. sırada, 

• Bangladeş %5,6 payı ile 4. sırada, 

• Sırbistan ise %3,5 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA PLASTİKLE LAMİNE EDİLMİŞ MENSUCAT İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle 

lamine edilmiş mensucat ithalatı, değer bazında %15,3 oranında azalarak 1,8 milyar 

euro, miktar bazında ise %17,8 azalarak 218 bin ton olarak gerçekleşmiştir. AB, 

emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat ithalatının 

%67,7’sini Birlik içinden tedarik ederken, %32,3’ünü ise Birlik dışından tedarik 

etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş 

mensucat ithalatı, 2020 yılında değer bazında %15 azalarak 1,2 milyar euro, miktar 

bazında ise %20,8 azalarak 119 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik 

dışından tedariki ise, değer bazında %15,9 azalarak 580 milyon euro, miktar bazında 

ise %13,9 oranında azalarak 99 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 

plastikle lamine edilmiş mensucat ithalatı gerçekleştirdiği ülke, %43 payı ile Çin’dir. 

AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %12,6 oranında azalarak 249 milyon euro, 

miktar bazında ise %12,6 azalarak 61 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

İngiltere %20,1 payı ve 117 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 2. 

emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat tedarikçisi, 

Güney Kore ise %7,6 payı ve 44 milyon euro tedariki en büyük 3. tedarikçisidir. 

Türkiye ise %6,9 payı ile AB’nin en büyük 5. emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 

plastikle lamine edilmiş mensucat tedarikçisidir. AB’nin 2020 yılında Türkiye’den 

ithalatı değer bazında %9,1 azalarak 40 milyon euro, miktar bazında ise %13,5 

azalarak 9 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN YÜKSEK MUKAVEMETLİ İPLİK İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği yüksek mukavemetli iplik ithalatı, değer bazında 

%24,7 azalarak 1,3 milyar euro, miktar bazında ise %14,8 azalarak 372 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, yüksek mukavemetli iplik ithalatının %61,1’ini Birlik içinden 

tedarik ederken, %38,9’unu ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden yüksek mukavemetli iplik ithalatı, 2020 yılında değer bazında 

%23,2 oranında azalarak 770 milyon euro, miktar bazında ise %13,2 azalarak 170 bin 

ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %26,9 

azalarak 490 milyon euro, miktar bazında ise %16,1 oranında azalarak 203 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla yüksek mukavemetli iplik ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke, %40,9 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında 

%28,9 oranında azalarak 201 milyon euro, miktar bazında ise %12,6 azalarak 127 bin 

ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Güney Kore %12,9 payı ve 63 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 

2. yüksek mukavemetli iplik tedarikçisi, ABD ise %8,2 payı ve 40 milyon euro tedariki 

en büyük 3. tedarikçisidir. 

Türkiye ise %6,3 payı ile AB’nin en büyük 5. yüksek mukavemetli iplik tedarikçisidir. 

AB’nin 2020 yılında Türkiye’den ithalatı değer bazında %31,3 azalarak 31 milyon euro, 

miktar bazında ise %25,6 azalarak 8 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN FİTİL, HORTUM, TAŞIYICI KOLON VE DİĞER TEKNİK EŞYA İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği fitil, hortum, taşıyıcı kolon ve diğer teknik eşya 

ithalatı, değer bazında %3,9 azalarak 1,6 milyar euro, miktar bazında ise %0,9 

azalarak 122 bin ton olarak gerçekleşmiştir. AB, fitil, hortum, taşıyıcı kolon ve diğer 

teknik eşya ithalatının %73,2’sini Birlik içinden tedarik ederken, %26,8’sini ise Birlik 

dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden fitil, hortum, taşıyıcı kolon ve diğer teknik eşya ithalatı, 2020 

yılında değer bazında %3,5 oranında azalarak 1,2 milyar euro, miktar bazında ise %0,5 

azalarak 91 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, 

değer bazında %5,1 azalarak 434 milyon euro, miktar bazında ise %2,2 oranında 

azalarak 31 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla fitil, hortum, taşıyıcı kolon ve diğer teknik 

eşya ithalatı gerçekleştirdiği ülke, %24,5 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer 

bazında %1,1 artarak 106 milyon euro, miktar bazında ise %1,5 artarak 17 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  

İsviçre %22,3 payı ve 97 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 2. 

fitil, hortum, taşıyıcı kolon ve diğer teknik eşya tedarikçisi, İngiltere ise %13,7 payı ve 

59 milyon euro tedariki en büyük 3. tedarikçisidir. 

Türkiye ise %2,6 payı ile AB’nin en büyük 7. fitil, hortum, taşıyıcı kolon ve diğer teknik 

eşya tedarikçisidir. AB’nin 2020 yılında Türkiye’den ithalatı değer bazında %10,7 

artarak 11 milyon euro değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN HAVA YASTIĞI İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği hava yastığı ithalatı, değer bazında %22,4 

oranında azalarak 2,5 milyar euro, miktar bazında ise %21,4 azalarak 154 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, hava yastığı ithalatının %84,3’ünü Birlik içinden tedarik 

ederken, %15,7’sini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden hava yastığı tedariki, 2020 yılında değer bazında %21,8 azalarak 

2,1 milyar euro, miktar bazında ise %20,9 azalarak 130 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %25,1 oranında 

gerileyerek 389 milyon euro, miktar bazında ise %24,3 oranında azalarak 24 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla hava yastığı ithalatı gerçekleştirdiği ülke, 

%19,6 payı ile Kuzey Makedonya’dır. AB’nin Kuzey Makedonya’dan ithalatı değer 

bazında %7,7 oranında azalarak 76 milyon euro, miktar bazında ise %6,2 azalarak 4 

bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Çin %17,7 payı ve 69 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 2. hava 

yastığı tedarikçisi, Tayland ise %12,8 payı ve 50 milyon euro tedariki en büyük 3. 

tedarikçisidir. 

Türkiye ise %2,3 payı ile AB’nin en büyük 10. hava yastığı tedarikçisidir. AB’nin 2020 

yılında Türkiye’den hava yastığı ithalatı değer bazında %1,3 gerileyerek 9 milyon euro 

değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN TEMİZLİK BEZLERİ İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği temizlik bezleri ithalatı, değer bazında %9,8 

oranında artarak 721 milyon euro, miktar bazında ise %7,3 artarak 113 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, temizlik bezleri ithalatının %50,3’ünü Birlik içinden tedarik 

ederken, %49,7’sini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden temizlik bezleri ithalatı, 2020 yılında değer bazında %6,8 artarak 

363 milyon euro, miktar bazında ise %4,9 oranında artarak 56 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %13 oranında 

artarak 358 milyon euro, miktar bazında ise %9,7 oranında artarak 58 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla temizlik bezleri ithalatı gerçekleştirdiği 

ülke, %64,5 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %9,4 oranında 

artarak 231 milyon euro, miktar bazında ise %9,3 artarak 41 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Güney Kore %7,8 payı ve 28 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 

2. temizlik bezleri tedarikçisi, Vietnam ise %6,1 payı ve 22 milyon euro tedariki en 

büyük 3. tedarikçisidir. 

Türkiye ise %2,5 payı ile AB’nin en büyük 6. temizlik bezleri tedarikçisidir. AB’nin 

2020 yılında Türkiye’den temizlik bezleri ithalatı değer bazında %22,9 oranında 

artarak 9 milyon euro değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN VATKE VE KEÇE İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği vatka ve keçe ithalatı değer bazında %5 azalarak 

1 milyar euro, miktar bazında ise %5,4 azalarak 241 bin ton ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB, vatka ve keçe ithalatının %73,5’ini Birlik içinden, %26,5’ini ise 

Birlik dışından tedarik etmektedir.   

AB’nin Birlik içinden vatka ve keçe ithalatı, 2020 yılında değer bazında %5,4 gerileme 

ile 737 milyon euro, miktar bazında ise %5,9 oranında azalarak 170 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından vatka ve keçe ithalatı ise, değer bazında %3,9 

gerileme ile 265 milyon euro, miktar bazında ise %4,1 gerileme ile 71 bin ton değerinde 

kaydedilmiştir.  

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla vatka ve keçe ithalatı gerçekleştirdiği 

ülke, %24,4 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %15,7 oranında 

artarak 65 milyon milyon euro, miktar bazında ise %10,8 artarak 24 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

İngiltere %20,8 payı ve 55 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 2. 

vatka ve keçe tedarikçisidir. AB’nin İngiltere’den vatka ve keçe ithalatı, 2020 yılında 

%3,3 oranında gerilemiştir. 

Türkiye ise AB’nin vatka ve keçe ithalatında %14,1 pay almaktadır. AB’nin 2020 

yılından Türkiye’den vatka ve keçe ithalatı değer bazında %5,8 artarak 37 milyon euro, 

miktar bazında ise %1,3 gerileme ile 20 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye, 

AB’nin en büyük 3. vatka ve keçe tedarikçisi konumundadır.  
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AB'NİN SİCİM, İP, HALAT VE KORDONLAR İTHALATI   

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği sicim, ip, halat ve kordonlar ithalatı, değer 

bazında %0,2 azalarak 626 milyon euro, miktar bazında ise %1,3 artarak 171 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, sicim, ip, halat ve kordonlar ithalatının %65,6’sını Birlik 

içinden tedarik ederken, %34,4’ünü ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden sicim, ip, halat ve kordonlar ithalatı, 2020 yılında değer bazında 

%0,5 artarak 411 milyon euro, miktar bazında ise %0,9 oranında artarak 112 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %1,5 

oranında gerileyerek 216 milyon euro, miktar bazında ise %2 oranında artarak 59 bin 

ton değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla sicim, ip, halat ve kordonlar ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke, %43,9 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %3,5 

oranında azalarak 95 milyon euro, miktar bazında ise %8 azalarak 27 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

ABD %8,8 payı ve 19 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 2. sicim, 

ip, halat ve kordonlar tedarikçisi, Hindistan ise %5,5 payı ve 12 milyon euro tedariki 

en büyük 3. tedarikçisidir. 

Türkiye ise %5,4 payı ile AB’nin en büyük 4. sicim, ip, halat ve kordonlar tedarikçisidir. 

AB’nin 2020 yılında Türkiye’den sicim, ip, halat ve kordonlar ithalatı değer bazında 

%80,2 oranında artarak 12 milyon euro değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği kord bezi ithalatı, değer bazında %20,1 oranında 

azalarak 532 milyon euro, miktar bazında ise %16,5 oranında azalarak 141 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, kord bezi ithalatının %64,7’sini Birlik içinden tedarik 

ederken, %35,3’ünü ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden kord bezi ithalatı, 2020 yılında değer bazında %17,1 azalarak 344 

milyon euro, miktar bazında ise %15 azalarak 78 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %25,1 oranında gerileyerek 188 

milyon euro, miktar bazında ise %18,3 oranında azalarak 63 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. 

Türkiye, %26,1 payı ile AB’nin Birlik dışındaki en büyük kord bezi tedarikçisidir. 2020 

yılında AB’nin Türkiye’den kord bezi ithalatı değer bazında %31,4 gerileyerek 49 

milyon euro, miktar bazında ise %26,2 azalarak 13 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

Çin %23,9 payı ve 45 milyon euro tedariki ile AB’nin Birlik dışından en büyük 2. kord 

bezi tedarikçisi, Vietnam ise %23,8 payı ve 45 milyon euro tedariki en büyük 3. 

tedarikçisidir. 
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