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*Verilerin bir önceki yıl ile daha sağlıklı şekilde karşılaştırılabilmesi adına, cerrahi 

maskeler teknik tekstillerden ayrı olarak değerlendirilmiştir.  

AB’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatı 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde değer 

bazında %13,5 oranında gerileyerek 48,1 milyar euro olurken, miktar bazında ise %7,9 

oranında azalarak 11,1 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin tekstil ve 

hammaddeleri ithalatının %56,8’i AB içerisinden, %43,2’si ise AB dışarısından tedarik 

edilmektedir. 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde AB’nin Birlik içinden ithalatı değer 

bazında %13 oranında gerilerken, AB dışından ithalatı %14,2 oranında gerilemiştir. 

AB’nin Birlik dışından en fazla tekstil ve hammaddeleri ithalatı gerçekleştirdiği 

ülkeler arasında Çin %32,7 pay ile birinci sırada yer almaktadır. AB’nin Çin’den 

ithalatı 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde değer bazında %13,5 oranında gerileyerek 

6,8 milyar euro, miktar bazında ise %8,8 oranında gerileyerek 1,6 milyon ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

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

gerçekleştirdiği ikinci ülke konumundadır. 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde 

Türkiye’nin, bir önceki yılın aynı dönemine göre payını %15,1’den %15,9’a yükseltmesi 

dikkat çekicidir. AB’nin Türkiye’den değer bazında tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

Ocak–Kasım döneminde %9,5 oranında gerileyerek 3,3 milyar euro, miktar bazında ise 

%3,5 azalarak 827 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde AB dışından ithalatında; 

• 3. sırada %8,7 payı ile Pakistan,  

• 4. sırada %7 payı ile Hindistan  

• 5. sırada ise %6,8 payı ile İngiltere yer almaktadır.  
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AB’nin Birlik dışından değer bazında en çok ithal ettiği ürün grubu olan teknik 

tekstiller ithalatı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde %17,9 oranında artarak 11,8 

milyar euro değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından en fazla ithalat yaptığı 

2. ürün grubu %10 gerileme ve 5,9 milyar euro ithalatı ile ev tekstili olurken, 3. sırada 

ise %22,1 gerileme ve 3,6 milyar euro ithalatı ile dokuma kumaş yer almaktadır. 

AB’nin 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde Birlik dışından iplik ithalatı 2,9 milyar euro, 

elyaf ithalatı 2,3 milyar euro ve örme kumaş ithalatı 1,3 milyon euro değerinde 

gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin AB’nin Birlik dışından teknik tekstil ithalatındaki payı %9,4’e, ev tekstili 

ithalatındaki payı %13,4’e, dokuma kumaş ithalatındaki payı %16,9’a, örme kumaş 

ithalatındaki payını %39,3’e ve elyaf ithalatındaki payı %8,9’a yükseltmiştir.  

 

AB’nin Birlik dışından miktar bazında en çok ithal ettiği ürün grubu olan teknik 

tekstiller ürün grubu, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde miktar bazında %5,4 oranında 

gerileyerek 2,3 milyon ton değerinde gerçeklemiştir. AB’nin Birlik dışından elyaf 

ithalatı miktar bazında %2,9 azalarak 1,2 milyon ton, iplik ithalatı ise miktar bazında 

%11,3 azalarak 1,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

2020 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin AB’nin miktar bazında ithalatındaki 

teknik tekstillerde payı %10,5’e, elyaftaki payı %13,1’e, ev tekstili ithalatındaki payı 

%10,4’e ve örme kumaşlardaki payı ise %35,7’ye yükselmiştir.  

AB’nin 2020 yılı Ocak–Kasım döneminde birlik dışından tekstil ve hammaddeleri 

ithalatı kilogram başı birim fiyatı 4,1 Euro’dan 3,8 Euro’ya gerilemiştir.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre değer bazında %11,2 oranında azalarak 94,8 milyar euro, 

miktar bazında ise %10,3 oranında azalarak 2,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %70,6’sı Birlik içine gerçekleştirilirken, 

%29,4’ü ise Birlik dışına gerçekleştirilmektedir. AB’nin 2020 yılı Ocak-Kasım 

döneminde Birlik içine hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, değer bazında %9,6 

oranında azalarak 67 milyar euro, miktar bazında ise %12,4 azalarak 2,1 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışına hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı değer 

bazında %14,9 oranında azalarak 27,8 milyar euro, miktar bazında ise %1,5 oranında 

azalarak 599 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 

gerçekleştirdiği ülke İngiltere’dir. AB’nin bu dönemde İngiltere’ye ihracatı değer 

bazında %14,5 gerileme ile 6,6 milyar euro, miktar bazında ise %30,9 artışla 243 bin 

ton olarak gerçekleşmiştir. AB’den İsviçre’ye yapılan ihracat %3,8 azalarak 5,4 milyar 

euro, ABD’ye yapılan ihracat ise %24,4 azalarak 2,2 milyar euro değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise AB’nin en çok hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yaptığı 10. ülke 

konumundadır. Türkiye’nin AB’den 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde ithalatı değer 

bazında %24,8 azalarak 506 milyon euro olurken, miktar bazında ise %22,1 oranında 

gerileme ile 17 bin ton olmuştur.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı, bir önceki 

yıla göre değer bazında %10,9 oranında azalarak 127,1 milyar euro olurken, miktar 

bazında ise %13 oranında azalarak 5,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatının %49,6’sı Birlik içerisinden 

gerçekleştirilirken, %50,4’ü ise Birlik dışından gerçekleştirilmektedir. AB’nin 2020 yılı 

Ocak-Kasım döneminde Birlik içinden hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı, değer 

bazında %7,7 oranında azalarak 63 milyar euro, miktar bazında ise %7,7 azalarak 2,3 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından hazırgiyim ve konfeksiyon 

ithalatı değer bazında %13,8 oranında azalarak 64 milyar euro, miktar bazında ise 

%16,2 oranında azalarak 3,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke ise %30 payı ile Çin’dir. AB’nin bu dönemde Çin’den ithalatı değer 

bazında %10,5 gerileme ile 19,2 milyar euro, miktar bazında ise %18,1 gerileme ile 

yaklaşık 1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye ise AB’nin en büyük 3. hazırgiyim ve konfeksiyon tedarikçisi konumundadır. 

Türkiye’nin AB’ye 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde ithalatı değer bazında %7,9 

gerileyerek 7,5 milyar euro olurken, miktar bazında ise %6,5 oranında azalışla 343 bin 

ton olmuştur.  

 

 


