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Not1: Avrupa Birliği’nin 2020 yılı tekstil ve hammaddeleri ithalatının 

değerlendirildiği raporda AB Resmi İstatistik Ofisi EUROSTAT verileri 

kullanılmıştır. Ev tekstili ve teknik tekstil ürün gruplarında diğer sanayi ürünlerinin 

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

hesaplanmamıştır. BREXIT süreci sebebi ile AB (27) Ülkeleri verileri kullanılmıştır. 

Veriler bir önceki yıl ile daha sağlıklı olarak karşılaştırabilmek adına, cerrahi 

maskeler teknik tekstillerden ayrı olarak değerlendirilmiştir. 

Not2: Hazırlanan AB dış ticaret raporu, Cerrahi Maske GTİP’leri çıkarılarak 

hazırlanmıştır. 

 



 

Sayfa 3 / 21 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Avrupa Birliği Dış Ticaret Raporu 

    2020 Yılı Değerlendirmesi 

YÖNETİCİ ÖZETİ  

Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 yılı Tekstil ve Hammaddeleri ithalatı, 2019 yılına göre 

%12,6 oranında azalarak 52,2 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. İthalatın 

%56,8’i (29,6 milyar Euro) Birlik içerisinden, %43,2’si (22,5 milyar Euro) ise Birlik 

dışarısından gerçekleştirilmektedir.  

Çin, AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği Tekstil ve Hammaddeleri ithalatından 

aldığı %32,6 pay ile en büyük tedarikçi konumundadır. AB’nin Çin’den Tekstil ve 

Hammaddeleri ithalatı 2020 yılında değer bazında %12,3 oranında azalarak 7,3 

milyar Euro, miktar bazında ise %7,2 gerileme ile 1,8 milyon ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise AB’nin en büyük ikinci tedarikçisi olma konumunu 

sürdürmektedir. AB, Türkiye’den 2020 yılında 3,6 milyar Euro 

değerinde Tekstil ve Hammaddeleri ithalatı gerçekleştirmiştir. 

Türkiye’nin AB’nin Tekstil ve Hammaddeleri ithalatından 

aldığı pay, 2020 yılında %15,1’den %16’ya yükselmiştir.  

AB’nin Türkiye’den tekstil ve hammaddeleri tedariki 3,6 Milyar Euro değerinde 

gerçekleşirken, teknik tekstiller ithalatı 1,3 milyar Euro, ev tekstili 868 ithalatı 

milyon Euro, dokuma kumaş ithalatı 654 milyon Euro, iplik ithalatı 645 milyon Euro, 

örme kumaş ithalatı 571 milyon Euro ve elyaf ithalatı 215 milyon Euro değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Rapor detaylarında yer aldığı üzere AB’nin örme kumaş tedarikinde Türkiye 2019 

yılında 2. Sırada yer alırken, 2020 yılında Çin’i geçerek 1. Sıraya yükselmiştir. AB’nin 

Türkiye’den örme kumaş ithalatı 2020 yılında 571 milyon Euro değerinde 

gerçekleşirken AB’nin ithalatında Türkiye’nin payı %36,6 seviyesinden %39,8 

seviyesine yükselmiştir.  

Öte yandan AB’nin 2020 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı, değer bazında 

%10,7, miktar bazında ise %12,6 oranında gerilemiştir. AB’nin hazır giyim ve 

konfeksiyon ithalatının yarısı Birlik içerisinden yarısı Birlik dışarısından 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye, %11,8 payı ve 8,2 milyar Euro değerindeki tedariki 

ile Çin ve Bangladeş’ten sonra AB’nin Birlik dışından, en büyük 3. hazır giyim ve 

konfeksiyon tedarikçisidir.  
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AB'NİN DEĞER BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında değer bazında gerçekleştirdiği tekstil ve hammaddeleri ithalatı, 

bir önceki yıla kıyasla %12,6 oranında gerileyerek 52,2 milyar euro değerinde 

gerçekleşmiştir. 2013 yılından 2018 yılına kadar istikrarlı artış yaşadıktan sonra, 2019 

yılında %1,1 gerileyerek 59,6 milyar euro olarak gerçekleşen AB tekstil ve 

hammaddeleri ithalatı; 2020 yılında, bir önceki yıla göre 7,5 milyar euro gerilemiştir.  
 

AB'NİN MİKTAR BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ithalatı, bir önceki yıla 

göre %6,2 oranında gerileyerek 12,1 milyon değerinde gerçekleşmiştir.  

AB'NİN TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR  

 

AB’nin tekstil ve hammaddeleri sektöründe kilogram başı ithalat birim fiyatları, 2015-

2019 yılları arasında yatay bir seyir izlerken, 2020 yılında ise bir önceki yıla göre %6,8 

azalarak 4,32 euro olarak gerçekleşmiştir.   
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AB'NİN ÜLKE BAZLI TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

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

maskeler teknik tekstillerden ayrı olarak değerlendirilmiştir.  

AB’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatı 2020 yılında değer bazında %12,6 gerileyerek 

52,2 milyar Euro, miktar bazında ise %6,2 oranında gerileyerek 12,1 milyon ton 

değerinde gerçekleşmiştir.   

AB’nin Tekstil ve Hammaddeleri ithalatının %56,8’i AB içerisinden, %43,2’si ise AB 

dışarısından tedarik edilmektedir. 2020 yılında AB’nin Birlik içinden ithalatı %12,3 

oranında gerilerken, AB dışından ithalatı ise %13 oranında gerilemiştir. 

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

ülkeler arasında Çin %32,6 pay ile birinci sırada yer almaktadır. AB’nin Çin’den 

ithalatı 2020 yılında değer bazında %12,3 oranında gerileyerek 7,3 milyar Euro, miktar 

bazında ise %7,2 oranında gerileyerek 1,8 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir.  

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

gerçekleştirdiği ikinci ülke olarak, AB’nin toplam tekstil ve hammaddeleri 

ithalatından %16 oranında pay almaktadır. AB’nin Türkiye’den değer bazında tekstil 

ve hammaddeleri ithalatı %7,8 oranında gerileyerek 3,6 milyar Euro, miktar bazında 

ise %1,4 azalarak 905 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılında AB dışından tekstil ve hammaddeleri ithalatında; 

• Pakistan %8,7 payı ile 3. sırada,  

• Hindistan %7 payı ile 4. sırada, 

• İngiltere ise %6,8 payı ile 5. sırada yer almaktadır.  
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AB'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yıllardan en fazla ithal ettiği ürün grubu olan teknik tekstiller ithalatı, 

%20 oranında artarak 13 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin en fazla 

ithalat yaptığı 2. ürün grubu %9 gerileme ve 6,4 milyar Euro ithalatı ile ev tekstili 

olurken, 3. sırada 3,8 milyar Euro ithalatı ile dokuma kumaş yer almaktadır. AB’nin 

2020 yılındaki iplik ithalatı 3,1 milyar Euro, elyaf ithalatı 2,4 milyar Euro ve örme 

kumaş ithalatı ise yaklaşık 1,4 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin AB’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatından aldığı pay %15,1’den %16’ya 

yükselirken, tüm ürün gruplarındaki payını artırması dikkat çekicidir.  

 

2020 yılında AB’nin miktar bazında en fazla ithalatını gerçekleştirdiği ürün grubu olan 

teknik tekstiller ithalatı, %2,7 oranında azalarak 2,5 milyon ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin elyaf ithalatı %0,6 oranında azalarak 1,3 milyon ton, iplik 

ithalatı ise %8,8 gerileyerek 1,1 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir.  

2020 yılında Türkiye’nin AB’nin miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ithalatındaki 

payı %14,5’ten %15,2’ye yükselmiştir. Türkiye’nin AB’nin örme kumaş ithalatındaki 

payı %36,4’e, dokuma kumaş ithalatındaki payı %12,2’ye, ev tekstili ithalatındaki payı 

%10,5’e, elyaf ithalatındaki payı %13’e ve teknik tekstil ithalatındaki payı ise %10,6’ya 

yükselmiştir.  
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AB'NİN TEKNİK TEKSTİL İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında teknik tekstil ithalatı değer bazında %1,6 artarak 31,6 milyar 

Euro, miktar bazında ise %2,3 azalarak 6,6 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB, 

teknik tekstil ithalatının %59,2’sini Birlik içerisinden tedarik ederken, %40,8’ini ise 

Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden teknik tekstil tedariki, 2020 yılında değer bazında %8,2, miktar 

bazında ise %2,1 oranında gerilemiştir. AB’nin Birlik dışından teknik tekstil tedariki 

ise, değer bazında %20,3 oranında artarken, miktar bazında ise %2,7 oranında 

gerilemiştir. 

2020 yılında AB’nin en büyük teknik tekstil tedarikçisi konumunda, 5,8 milyar Euro 

tedariki ve %45 payı ile Çin yer almaktadır. AB’nin Çin’den teknik tekstil ithalatı bir 

önceki döneme göre değer bazında %54,1, miktar bazında ise %0,3 artış göstermiştir. 

AB’nin teknik tekstil ithalatında 2. sırada yaklaşık 1,3 milyar Euro tedariki ve %9,7 

payı ile Türkiye yer almaktadır. Türkiye’nin AB’ye tedariki değer bazında %74,3 

artarken, miktar bazında ise %23,3 artış göstermiştir. AB’nin teknik tekstil ithalatında 

en büyük artışın yaşandığı ülkenin Türkiye olması dikkat çekicidir.  

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği teknik tekstil ithalatında; 

• İngiltere %6,6 payı ile 3. sırada, 

• ABD %5 payı ile 4. sırada, 

• Vietnam ise %3,7 payı ile 5. sırada yer almaktadır.  
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AB'NİN ÜRÜN GRUPLARI İTİBARIYLA TEKNİK TEKSTİL İTHALATI 

 



 

Sayfa 9 / 21 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Avrupa Birliği Dış Ticaret Raporu 

    2020 Yılı Değerlendirmesi 

2020 yılında AB’nin teknik tekstiller ithalatı %1,6 artarak 31,6 milyar Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin teknik tekstil ithalatının %22,7’sini teknik tekstil 

materyalinden hazır giyim oluşturmaktadır. AB’nin teknik tekstil materyalinden hazır 

giyim ithalatı 2020 yılında %71,7 artış göstererek 7,2 milyar Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde AB’nin dokunmamış mensucat ithalatı ise %3,2 oranında 

artarak 5,2 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Dokunmamış mensucat, AB’nin 

toplam teknik tekstil ithalatının %16’sını oluşturmaktadır.  

 

AB'NİN CERRAHİ MASKE İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılındaki cerrahi maske ithalatı, bir önceki yıla göre değer bazında %691,4 

oranında artarak 25,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

AB, cerrahi maske ithalatının, %13,2’sini Birlik içinden, %86,8’ini ise Birlik dışından 

gerçekleştirilmektedir. AB’nin Birlik içinden cerrahi maske ithalatı, 2020 yılında 

%148,5 artışla 3,4 milyar Euro, Birlik dışından ithalatı ise %1084,8 artışla 22,3 milyar 

euro olmuştur.  

AB’nin cerrahi maske ithalatında ilk sırada %90,4 payı ile Çin yer 

almaktadır. AB’nin Çin’den maske ithalatı, 2020 yılında %1572,2 

oranında artarak 20,1 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 

Vietnam %2,2 payı ve 486 milyon Euro değerindeki tedariki ile 2. sırada yer alırken, 

İngiltere ise %1,3 payı ve 285 milyon Euro tedariki ile 3. sırada yer almaktadır. 

 AB’nin Türkiye’den 2020 yılındaki cerrahi maske ithalatı ise, değer 

bazında %432,3 oranında artarak 242 milyon Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. Türkiye, %1,1 payı ile AB’nin en büyük 4. cerrahi 

maske tedarikçisi konumundadır.  
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AB'NİN EV TEKSTİLİ İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılındaki ev tekstili ithalatı değer bazında %7,6 oranında azalarak 11,7 

milyar Euro, miktar bazında ise %5,8 gerileme ile 1,7 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, ev tekstili ithalatının %45,3’ünü Birlik içerisinden tedarik 

ederken, %54,7’sini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden ev tekstili tedariki, 2020 yılında değer bazında %6 gerileyerek 

5,3 milyar Euro, miktar bazında ise %7,7 gerileyerek 607 bin ton değerinde 

kaydedilmiştir. AB’nin Birlik dışından ev tekstili tedariki ise değer bazında %9 

azalarak 6,4 milyar Euro, miktar bazında ise %4,6 oranında azalarak 1,1 milyon ton 

değerinde kaydedilmiştir.  

2020 yılında AB’nin en fazla ev tekstili ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler incelendiğinde, 

birinci sırada %38,8 payı ve 2,5 milyar Euro tedariki ile Çin yer almaktadır. AB’nin 

Çin’den ev tekstili ithalatı bir önceki döneme göre değer bazında %11, miktar bazında 

ise %4,5 oranında gerilemiştir.   

AB’nin ev tekstili ithalatında 2. sırada %21 payı ve 1,3 milyar Euro tedariki ile 

Pakistan yer almaktadır. Pakistan’ın AB’ye tedariki değer bazında %1,3 oranında 

azalırken, miktar bazında ise %1,5 oranında artış göstermiştir.  

Türkiye ise 868 milyon Euro tedariki ile AB’nin en büyük 3. ev tekstili tedarikçisi 

konumundadır. 2020 yılında AB’nin Türkiye’den ev tekstili tedariki değer bazında 

%4,5, miktar bazında ise %3 oranında gerilemiştir. Türkiye’nin AB’nin ev tekstili 

ithalatından aldığı pay, 2020 yılında %12,9’dan %13,5’e yükselmiştir.   
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AB'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE EV TEKSTİLİ İTHALATI   

 

AB’nin 2020 yılındaki ev tekstili ithalatı, bir önceki yıla göre %7,6 gerileyerek 11,7 

milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Yatak çarşafları %28,2 payı ile AB’nin en fazla 

ithalatını gerçekleştirdiği ev tekstili ürün grubudur. AB’nin 2020 yılında 

gerçekleştirdiği yatak çarşafları ithalatı, bir önceki yıla göre %3,5 azalarak 3,3 milyar 

Euro değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin ev tekstili ithalatında 2. sırada %23,4 payı ile yastık, yorgan ve uyku tulumu 

gelmektedir. AB’nin 2020 yılındaki yastık, yorgan ve uykulu ithalatı %2,9 azalarak 2,7 

milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir.  

Havlu ve temizlik bezleri ise %13,2 payı ile AB’nin ev tekstili ithalatındaki en büyük 

3. ürün grubudur. AB’nin 2020 yılındaki havlu ve temizlik bezleri ithalatı %11,9 

azalarak 1,5 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir.   
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AB'NİN DOKUMA KUMAŞ İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılındaki dokuma kumaş ithalatı değer bazında %20,7 oranında azalarak 

8,6 milyar Euro, miktar bazında ise %16,4 gerileme ile 1,2 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, dokuma kumaş ithalatının %55,6’sını Birlik içerisinden tedarik 

ederken, %44,4’ünü ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden dokuma kumaş tedariki, 2020 yılında değer bazında %19,9 

gerileyerek 4,8 milyar Euro, miktar bazında %19,9 gerileyerek 478 bin değerinde 

kaydedilmiştir. AB’nin Birlik dışından dokuma kumaş tedariki ise değer bazında 

%21,6 azalarak 3,8 milyar Euro, miktar bazında ise %13,8 oranında azalarak 702 bin 

ton değerinde kaydedilmiştir.  

Çin, %37,9 payı ile AB’nin en büyük dokuma kumaş tedarikçisi konumundadır. AB’nin 

Çin’den 2020 yılındaki dokuma kumaş tedariki değer bazında %25,5 gerileyerek 

yaklaşık 1,5 milyar Euro, miktar bazında ise %15,4 gerileyerek 320 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.   

Türkiye, AB’nin en büyük 2. dokuma kumaş tedarikçisidir. AB’nin 2020 yılında 

Türkiye’den dokuma kumaş tedariki değer bazında %20,2 azalarak 654 milyon Euro, 

miktar bazında ise %12,6 azalarak 86 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 

AB’nin dokuma kumaş tedarikinden aldığı pay, 2020 yılında %16,7’den %17,1’e 

yükselmiştir. 

AB’nin 2020 yılındaki dokuma kumaş ithalatında; 

• Pakistan %13,9 payı ile 3. sırada, 

• İngiltere %8 payı ile 4. sırada, 

• Hindistan ise %3,7 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB’nin 2020 yılındaki dokuma kumaş ithalatı %20,7 gerileyerek 8,6 milyar Euro 

değerinde gerçekleşmiştir. Sentetik-suni filament ipliklerinden dokuma kumaş, %34,8 

payı ile AB’nin en fazla ithalatını yaptığı dokuma kumaş ürün grubudur. AB’nin 2020 

yılındaki sentetik-suni filament ipliklerinden dokuma kumaş ithalatı, bir önceki yıla 

göre %20,4 oranında azalarak 3 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin dokuma kumaş ithalatında 2. sırada %30,5 payı ile pamuklu dokuma kumaş 

gelmektedir. AB’nin 2020 yılındaki pamuklu dokuma kumaş ithalatı %14,8 oranında 

azalarak 2,6 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 

Sentetik-suni devamsız ipliklerinden dokuma kumaş ise %21,6 payı ile AB’nin dokuma 

kumaş ithalatındaki en büyük 3. ürün grubudur. 2020 yılında AB’nin sentetik-suni 

devamsız ipliklerinden dokuma kumaş ithalatı %21,1 azalarak 1,9 milyar Euro 

değerinde gerçekleşmiştir. 

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından dokuma kumaş ithalatı %31,8 azalarak 672 

milyon Euro, bitkisel liften dokuma kumaş ithalatı %27,1 azalarak 283 milyon Euro ve 

ipekli dokuma kumaş ithalatı ise %37,4 azalarak 177 milyon Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. 
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AB’nin 2020 yılındaki iplik ithalatı değer bazında %19,6 oranında azalarak 7,3 milyar 

Euro, miktar bazında ise %9,3 gerileme ile 1,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. AB, 

iplik ithalatının %56,5’ini Birlik içerisinden tedarik ederken, %43,5’ini ise Birlik 

dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden iplik tedariki, 2020 yılında değer bazında %18,5 oranında 

gerileyerek 4,1 milyar Euro, miktar bazında %10 gerileyerek 763 bin değerinde 

kaydedilmiştir. AB’nin Birlik dışından iplik tedariki ise değer bazında %21 azalarak 

3,2 milyar Euro, miktar bazında ise %8,8 oranında azalarak 1,2 milyon ton değerinde 

kaydedilmiştir.  

Çin, %24 payı ile AB’nin en büyük iplik tedarikçisi konumundadır. AB’nin Çin’den 

2020 yılındaki iplik tedariki değer bazında %21,5 gerileyerek 762 milyon Euro, miktar 

bazında ise %8,4 gerileyerek 334 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.   

Türkiye, AB’nin en büyük 2. iplik tedarikçisidir. AB’nin 2020 yılında Türkiye’den iplik 

tedariki değer bazında %19,9 azalarak 645 milyon Euro, miktar bazında ise %15,8 

azalarak 222 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin AB’nin iplik tedarikinden aldığı pay, 2020 yılında %20’den %20,3’e 

yükselmiştir. 

AB’nin 2020 yılındaki iplik ithalatında; 

• Hindistan %12,6 payı ile 3. sırada, 

• İngiltere %4,6 payı ile 4. sırada, 

• ABD ise %4,4 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB’nin 2020 yılındaki iplik ithalatı %19,6 gerileyerek 7,3 milyar Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. Sentetik-suni filament liflerden iplikler, %56,3 payı ile AB’nin en fazla 

ithalatını yaptığı iplik ürün grubudur. AB’nin 2020 yılındaki sentetik-suni filament 

liflerden iplikler ithalatı, bir önceki yıla göre %20,1 oranında azalarak 4,1 milyar Euro 

değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin iplik ithalatında 2. sırada %15 payı ile pamuk ipliği gelmektedir. AB’nin 2020 

yılındaki pamuk ipliği ithalatı %14,3 oranında azalarak 1,1 milyar Euro olarak 

gerçekleşmiştir. 

Sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ise %13,8 payı ile AB’nin iplik ithalatındaki 

en büyük 3. ürün grubudur. 2020 yılında AB’nin sentetik-suni devamsız liflerden 

iplikler ithalatı %20,8 azalarak 1 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler ithalatı %22,2 azalarak 784 milyon Euro, 

bitkisel liften iplik ithalatı %12,4 azalarak 217 milyon Euro ve ipek ipliği ithalatı ise 

%31,4 azalarak 88 milyon Euro değerinde gerçekleşmiştir. 
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AB’nin 2020 yılındaki örme kumaş ithalatı değer bazında %10,8 oranında azalarak 

yaklaşık 3 milyar Euro, miktar bazında ise %2,2 gerileme ile 512 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, dokuma kumaş ithalatının %51,5’ini Birlik içerisinden tedarik 

ederken, %48,5’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden örme kumaş tedariki, 2020 yılında değer bazında %11,4 

gerileyerek 1,5 milyar Euro, miktar bazında %7,7 artarak 220 bin değerinde 

kaydedilmiştir. AB’nin Birlik dışından örme kumaş tedariki ise değer bazında %10,3 

azalarak 1,4 milyar Euro, miktar bazında ise %8,6 oranında azalarak 291 bin ton 

değerinde kaydedilmiştir.  

Türkiye, %39,8 payı ile AB’nin en büyük örme kumaş tedarikçisi konumundadır. 

AB’nin Türkiye’den 2020 yılındaki örme kumaş tedariki değer bazında %2,2 

gerileyerek 571 milyon Euro, miktar bazında ise %1,1 gerileyerek 106 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  AB’nin örme kumaş tedarikinde Türkiye’nin payı 2020 

yılında %36,6’dan %39,8’e yükselmesi dikkat çekicidir.  

Çine, AB’nin en büyük 2. örme kumaş tedarikçisidir. AB’nin 2020 yılında Çin’den örme 

kumaş tedariki değer bazında %12,2 azalarak 522 milyon Euro, miktar bazında ise 

%10,2 azalarak 142 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılındaki örme kumaş ithalatında; 

• Güney Kore %5,4 payı ile 3. sırada, 

• İngiltere %4,6 payı ile 4. sırada, 

• İsviçre ise %2,6 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB’nin 2020 yılındaki örme kumaş ithalatı %10,8 gerileyerek yaklaşık 3 milyar Euro 

değerinde gerçekleşmiştir. Diğer örme kumaş, %42,4 payı ile AB’nin en fazla ithalatını 

yaptığı örme kumaş ürün grubudur. AB’nin 2020 yılındaki diğer örme kumaş ithalatı, 

bir önceki yıla göre %10,8 oranında azalarak yaklaşık 1,3 milyar Euro olarak 

gerçekleşmiştir. AB’nin örme kumaş ithalatında 2. sırada %25,3 payı ile elastomerik 

veya kauçuk iplik içeren örme kumaş gelmektedir. AB’nin 2020 yılındaki elastomerik 

veya kauçuk iplik içeren örme kumaş ithalatı %15,1 azalarak oranında azalarak 748 

milyon Euro değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin 2020 yılındaki örme kumaş ithalatındaki en büyük 3. ürün grubu, %19,2 payı 

ile çözgülü örme kumaştır. AB’nin çözgülü örme kumaş ithalatı 2020 yılında %9,9 

azalarak 567 milyon Euro değerinde gerçekleşmiştir.   

AB’nin 2020 yılındaki örme tüylü kumaş ithalatı %5,9 azalarak 321 milyon Euro, eni 

30 cm’yi geçmeyen örme kumaş ithalatı ise %11 oranında artarak 69 milyon Euro 

değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB’nin 2020 yılındaki elyaf ithalatı değer bazında %19,7 oranında azalarak 4,8 milyar 

Euro, miktar bazında ise %2,5 gerileme ile 2,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. AB, 

elyaf ithalatının %49,3’ünü Birlik içerisinden tedarik ederken, %50,7’sini ise Birlik 

dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden elyaf tedariki, 2020 yılında değer bazında %18,9 oranında 

gerileyerek 2,4 milyar Euro, miktar bazında %4,3 gerileyerek 1,3 milyon ton değerinde 

kaydedilmiştir. AB’nin Birlik dışından elyaf tedariki ise değer bazında %20,5 azalarak 

2,4 milyar Euro, miktar bazında ise %0,6 oranında azalarak 1,3 milyon ton değerinde 

kaydedilmiştir.  

Çin, %21 payı ile AB’nin en büyük elyaf tedarikçisi konumundadır. AB’nin Çin’den 

2020 yılındaki elyaf tedariki değer bazında %32,4 gerileyerek 510 milyon Euro, miktar 

bazında ise %15,6 gerileyerek 132 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.   

Türkiye, AB’nin en büyük 2. elyaf tedarikçisidir. AB’nin 2020 yılında Türkiye’den elyaf 

tedariki değer bazında %4 artarak 215 milyon Euro, miktar bazında ise %20,1 artarak 

171 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin AB’nin elyaf tedarikinden aldığı pay, 2020 yılında %6,8’den %8,9’a 

yükselmiştir. 

AB’nin 2020 yılındaki elyaf ithalatında; 

• Güney Kore %8,6 payı ile 3. sırada, 

• Hindistan %6,4 payı ile 4. sırada, 

• ABD ise %5,8 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB’nin 2020 yılındaki elyaf ithalatı %19,7 gerileyerek 4,8 milyar Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. Sentetik-suni lifler, %57,6 payı ile AB’nin en fazla ithalatını yaptığı 

elyaf ürün grubudur. AB’nin 2020 yılındaki sentetik-suni lifler ithalatı, bir önceki yıla 

göre %12,7 oranında azalarak 2,8 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin elyaf ithalatında 2. sırada %24,5 payı ile gelmektedir. AB’nin 2020 yılındaki 

yün ve ince-kaba hayvan kıllarından lifler ithalatı %37,5 oranında azalarak 1,2 milyar 

Euro değerinde gerçekleşmiştir. 

Pamuk lifleri ise %9,1 payı ile AB’nin elyaf ithalatındaki en büyük 3. ürün grubudur. 

2020 yılında AB’nin pamuk lifleri ithalatı %1,7 azalarak 437 milyon Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin bitkisel lifler ithalatı %12,2 azalarak 302 milyon Euro, ipek lifi 

ithalatı %15,7 azalarak 120 milyon Euro değerinde gerçekleşmiştir. 
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AB’nin 2020 yılındaki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, bir önceki yıla göre değer 

bazında %10,7 oranında azalarak 103,6 milyar Euro olurken, miktar bazında ise %9,6 

oranında azalarak 3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %70,5’i Birlik içine gerçekleştirilirken, 

%29,5’i ise Birlik dışına gerçekleştirilmektedir. AB’nin 2020 yılındaki Birlik içine hazır 

giyim ve konfeksiyon ihracatı, değer bazında %9,1 oranında azalarak 73 milyar Euro, 

miktar bazında ise %11,5 azalarak 2,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik 

dışına hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise değer bazında %14,2 oranında azalarak 

30,6 milyar Euro, miktar bazında ise %2,1 oranında azalarak 645 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılında en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiği ülke 

İngiltere’dir. AB’nin bu dönemde İngiltere’ye ihracatı değer bazında %14 gerileme ile 

7,3 milyar Euro, miktar bazında ise %27,1 artışla 256 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracat pazarları arasında, İsviçre %19,3 payı ve 5,9 

milyar Euro değerindeki ithalatı ile 2. sırada, ABD ise %8 payı ve 2,4 milyar Euro 

değerindeki ithalatı ile 3. sırada yer almaktadır.  

Türkiye ise AB’nin en büyük 10. hazır giyim ve konfeksiyon ihracat pazarı 

konumundadır. Türkiye’nin AB’den 2020 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı 

değer bazında %26,4 azalarak 543 milyon Euro olurken, miktar bazında ise %24,4 

oranında gerileme ile 18 bin ton olmuştur.  
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AB’nin 2020 yılındaki hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı, 2019 yılına göre değer 

bazında %10,7 oranında azalarak 137,8 milyar Euro olurken, miktar bazında ise %12,6 

oranında azalarak 6,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında Birlik içi ve Birlik dışı eşit pay alarak 

68,9 milyar Euro değerinde tedarik gerçekleştirmektedir. AB’nin 2020 yılındaki Birlik 

içinden hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı, değer bazında %7,5 oranında azalarak 68,9 

milyar Euro, miktar bazında ise %7,7 azalarak 2,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin Birlik dışından hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ise değer bazında %13,8 

oranında azalarak 68,9 milyar Euro, miktar bazında ise %15,5 oranında azalarak 3,7 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılında en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştirdiği ülke 

Çin’dir. AB’nin bu dönemde Çin’den ithalatı değer bazında %10,5 gerileme ile 20,7 

milyar Euro, miktar bazında ise %17,2 gerileme ile 1,1 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 2. Sırada, %18 payı ile Bangladeş 

gelmektedir. AB’nin Bangladeş’ten hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı 2020 yılında 

değer bazında %16,9 gerileyerek 12,4 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 

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

AB’nin Türkiye’den 2020 yılındaki hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı değer bazında 

%7,4 azalarak 8,2 milyar Euro olurken, miktar bazında ise %4,9 oranında gerileme ile 

376 bin ton olmuştur. AB’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında Türkiye’nin payı, 

2020 yılında %11’den %11,8’e yükselmiştir.  

 


