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değerlendirildiği raporda, AB Resmi İstatistik Ofisi EUROSTAT verileri 

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

Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 yılındaki ev tekstili ithalatı, değer bazında %7,5 

oranında azalarak 11,7 milyar euro, miktar bazında ise %5,6 oranında azalarak 1,7 

milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB, ev tekstili ithalatının %45,4’ü olan 5,3 

milyar euro’yu Birlik içinden, %54,6’sı olan 6,4 milyar euro’yu ise Birlik dışından 

gerçekleştirmektedir.  

Çin %38,8 payı ile AB’nin Birlik dışından ev tekstili ithalatındaki en büyük 

tedarikçisi konumundadır. AB’nin 2020 yılında Çin’den gerçekleştirdiği ev tekstili 

ithalatı, değer bazında %11 azalarak 2,5 milyar euro, miktar bazında ise %4,6 

azalarak 485 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. Pakistan ise %21 payı ve yaklaşık 1,3 

milyar euro tedariki ile AB’nin en büyük 2. ev tekstili tedarikçisidir. 

Türkiye ise AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği ev ithalatından aldığı %13,5 pay 

ile en büyük 3. tedarikçi konumundadır. AB’nin Türkiye’den ev tekstili ithalatı 2020 

yılında değer bazında %4,5 azalarak 868 milyon euro, miktar bazında ise %3 gerileme 

ile 112 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin, AB’nin Birlik dışından 

gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatındaki payı, 2020 yılında %12,9’dan %13,5’e 

yükselmiştir.  

AB’nin Türkiye’den ithal ettiği ev tekstili alt ürün gruplarının 

başında; 352 milyon euro ile yatak çarşafları, 246 milyon euro 

havlu ve temizlik bezleri, 81 milyon euro ile perde ve yatak 

farbelaları ve 56 milyon euro ile dokuma bornozlar gelmektedir. 

AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatında; Hindistan %7,9 payı ile 

4. sırada, İngiltere ise %3,9 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN DEĞER BAZINDA EV TEKSTİLİ İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatı, 2019 yılına göre değer bazında 

%7,5 oranında azalmıştır. 2019 yılındaki %4,1 artışla 12,7 milyar euro olarak 

gerçekleşen AB’nin ev tekstili ithalatı, 2020 yılında 11,7 milyar euro olarak 

kaydedilmiştir.  
 

AB'NİN MİKTAR BAZINDA EV TEKSTİLİ İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılındaki ev tekstili ithalatı, 2019 yılına göre miktar bazında %5,6 

oranında azalarak 1,7 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin miktar bazında ev 

tekstili ithalatı son 2 yıldır gerilemektedir. 

AB'NİN EV TEKSTİLİ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatında kilogram başı birim fiyat, 

2019 yılına göre %1,9 oranında gerileyerek 6,98 euro olarak gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN ÜLKELER BAZINDA EV TEKSTİLİ İTHALATI  

 

AB’nin ev tekstili ithalatı, 2020 yılında değer bazında %7,5 oranında azalarak 11,7 

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

gerçekleşmiştir. AB, ev tekstili ithalatının %45,4’ünü Birlik içinden, %54,6’sını ise 

Birlik dışından tedarik etmektedir. 2020 yılında AB’nin Birlik içinden ev tekstili 

ithalatı %5,6 oranında gerileme ile 5,3 milyar euro, Birlik dışından ithalatı ise değer 

bazında %9 oranında gerileme ile 6,4 milyar euro değerinde gerçekleşmiştir. 

Çin, %38,8 payı ile AB’nin Birlik dışındaki en büyük ev tekstili tedarikçisi 

konumundadır. AB’nin Çin’den ev tekstili ithalatı 2020 yılında değer bazında %11 

oranında azalarak 2,5 milyar euro, miktar bazında ise %4,6 oranında gerileyerek 485 

bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Pakistan, %21 payı ile AB’nin en büyük 2. ev tekstili tedarikçisi konumundadır. AB’nin 

Pakistan’dan 2020 yılında gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatı, değer bazında %1,3 

azalarak 1,3 milyar euro, miktar bazında ise %1,5 artarak 256 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %13,5 payı ile AB’nin en büyük 3. ev tekstili tedarikçisi konumundadır. 

AB’nin Türkiye’den 2020 yılındaki ev tekstili ithalatı, değer bazında %4,5 azalarak 868 

milyon euro, miktar bazında ise 112 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

 

Türkiye’nin, AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatından aldığı pay, 

%12,9’dan %13,5’e yükselmiştir.  
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AB'NİN EV TEKSTİLİ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatındaki birim fiyat, %1,9 oranında 

azalarak 6,98 euro olarak gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik içinden gerçekleştirdiği ev 

tekstili ithalatında birim fiyat %1,9 artarak 8,74 euro, Birlik dışından gerçekleştirdiği 

ithalatta ise birim fiyatlar %4,5 oranında azalarak 5,98 euro olarak gerçekleşmiştir.  

2020 yılında AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği ev tekstili ithalatındaki birim 

fiyatlar ülkeler bazında incelendiğinde, ilk sırada 24,28 euro ile Fas’ın yer aldığı 

görülmektedir.  AB’nin Fas’tan ev tekstili ithalatında birim fiyatlar, bir önceki yıla göre 

%6,9 oranında gerilemiştir.  

AB’nin ev tekstili ithalatında birim fiyatlarda 2. sırada 12,73 euro ile İngiltere yer 

alırken, 3. sırada 12,57 euro ile Tunus yer almaktadır. AB’nin İngiltere’den ev tekstili 

ithalatındaki birim fiyatlar %6,8 artarken, Tunus’tan ev tekstili ithalatındaki birim 

fiyatlar ise %8,1 oranında gerilemiştir.  

Türkiye ise, AB’nin ev tekstili tedarikinde en yüksek 5. birim fiyatlara sahiptir. AB’nin 

2020 yılında Türkiye’den ev tekstili tedarikinde birim fiyatlar, %1,6 azalarak 7,73 

euro’ya gerilemiştir. 
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AB'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA EV TEKSTİLİ İTHALATI  

 

AB’nin Birlik dışından alt ürün grupları bazında ev tekstili ithalatı değer bazında 

incelendiğinde en çok ithal edilen ürün grubunun, yatak çarşafları olduğu 

görülmektedir. AB’nin yatak çarşafları ithalatı 2020 yılında değer bazında %3,2 

azalarak 2 milyar euro değerinde gerçeklemiştir. AB’nin en fazla ithalat yaptığı 2. ev 

tekstili ürün grubu ise 1,2 milyar euro ithalatı ile yastık, yorgan ve uyku tulumudur. 

AB’nin yastık, yorgan ve uyku tulumu ithalatı, 2020 yılında %4,9 oranında 

gerilemiştir. AB’nin havlu ve temizlik bezleri ithalatı ise %13,5 azalarak 966 milyon 

euro değerinde gerçekleşmiştir. 

 

AB’nin Birlik dışından en fazla ithalat gerçekleştirdiği ev tekstili alt ürün grubu 337 

bin ton ile yatak çarşaflarıdır. AB’nin yatak çarşafları 2020 yılında %0,2 gerilemiştir. 

AB’nin 2020 yılındaki yastık, yorgan ve uyku tulumu ithalatı %2,1 artarak 229 bin ton, 

havlu ve temizlik bezleri ithalatı %11,6 azalarak 167 bin ton, battaniye ithalatı ise 

%2,1 azalarak 99 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN YATAK ÇARŞAFLARI İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği yatak çarşafları ithalatı, değer bazında %3,4 

oranında azalarak 3,3 milyar euro, miktar bazında ise %2 azalarak 485 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, yatak çarşafları ithalatının %39,5’ini Birlik içerisinden tedarik 

ederken, %60,5’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden yatak çarşafları tedariki, 2020 yılında değer bazında %3,7 

azalarak 1,3 milyar euro, miktar bazında ise %5,7 azalarak 148 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %3,2 oranında 

gerileyerek 2 milyar euro, miktar bazında ise %0,2 oranında azalarak 337 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla yatak çarşafları ithalatı gerçekleştirdiği 

ülke, %48,8 payı ile Pakistan’dır. AB’nin Pakistan’dan ithalatı değer bazında %0,9 

oranında artarak 978 milyon euro, miktar bazında ise %4,3 artarak 180 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %17,6 payı ile AB’nin en büyük 2. yatak çarşafları tedarikçisidir. AB’nin 

2020 yılında Türkiye’den yatak çarşafları ithalatı değer bazında %3,3 artarak 352 

milyon euro, miktar bazında ise %6,3 artarak 46 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin Birlik dışından yatak çarşafları ithalatında; 

• Çin %13,3 payı ile 3. sırada, 

• Bangladeş %5,6 payı ile 4. sırada, 

• Hindistan ise %5 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN YASTIK, YORGAN VE UYKU TULUMU İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği yastık, yorgan ve uyku tulumu ithalatı değer 

bazında %2,5 azalarak 2,8 milyar euro, miktar bazında ise %1 azalarak 451 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. AB, yastık, yorgan ve uyku tulumu ithalatının %56,9’unu 

Birlik içinden, %43,1’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.   

AB’nin Birlik içinden yastık, yorgan ve uyku tulumu ithalatı, 2020 yılında değer 

bazında %0,5 gerileme ile yaklaşık 1,6 milyar euro, miktar bazında ise %4,1 azalarak 

222 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından yastık, yorgan ve uyku 

tulumu ithalatı ise, değer bazında %4,9 gerileme ile 1,2 milyar euro, miktar bazında 

ise %2,1 artış ile 229 bin ton değerinde kaydedilmiştir.  

Çin, %66,5 payı ile 2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla yastık, yorgan ve uyku 

tulumu ithalatı gerçekleştirdiği ülke konumundadır. AB’nin Çin’den yastık, yorgan ve 

uyku tulumu ithalatı 2020 yılında değer bazında %6,5 azalarak 791 milyon euro, 

miktar bazında ise %2,2 artarak 162 bin ton değerinde gerçeklemiştir 

AB’nin 2020 yılındaki yastık, yorgan ve uyku tulumu ithalatında, Hindistan %7,8 payı 

ile 2.sırada, Ukrayna ise %4,3 payı ile 3. sırada yer almaktadır. AB’nin Hindistan’dan 

ithalatı %9,8 azalarak 92 milyon euro, Ukrayna’dan ithalatı ise %19,8 artarak 51 

milyon euro değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye ise %3,2 payı ile AB’nin en büyük 5. yastık, yorgan ve uyku tulumu tedarikçisi 

konumundadır. AB’nin Türkiye’den ithalatı 2020 yılında değer bazında %24,8 artarak 

38 milyon euro, miktar bazında ise %16,7 artarak 7 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 
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AB'NİN HAVLU VE TEMİZLİK BEZLERİ İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği havlu ve temizlik bezleri ithalatı, değer bazında 

%11,9 oranında azalarak 1,5 milyar euro, miktar bazında ise %12,9 azalarak 235 bin 

ton olarak gerçekleşmiştir. AB, havlu ve temizlik bezleri ithalatının %37,5’ini Birlik 

içerisinden tedarik ederken, %62,5’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden havlu ve temizlik bezleri ithalatı, 2020 yılında değer bazında %9 

azalarak 580 milyon euro, miktar bazında ise %15,9 azalarak 68 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %13,5 oranında 

gerileyerek 966 milyon euro, miktar bazında ise %11,6 oranında azalarak 167 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

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

gerçekleştirdiği ülke, %27,3 payı ile Pakistan’dır. AB’nin Pakistan’dan ithalatı değer 

bazında %6,6 oranında azalarak 263 milyon euro, miktar bazında ise %3,3 azalarak 56 

bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %25,4 payı ile AB’nin en büyük 2. havlu ve temizlik bezleri tedarikçisidir. 

AB’nin 2020 yılında Türkiye’den havlu ve temizlik bezleri ithalatı değer bazında %15,7 

azalarak 246 milyon euro, miktar bazında ise %16,5 azalarak 33 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin Birlik dışından havlu ve temizlik bezleri ithalatında; 

• Çin %18,6 payı ile 3. sırada, 

• Hindistan %14,3 payı ile 4. sırada, 

• Bangladeş ise %5,2 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN PERDE VE YATAK FARBELALARI İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği perde ve yatak farbelaları ithalatı, değer bazında 

%3,8 oranında azalarak 1,4 milyar euro, miktar bazında ise %2,2 azalarak 162 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, perde ve yatak farbelaları ithalatının %52,2’sini Birlik 

içinden tedarik ederken, %47,8’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden perde ve yatak farbelaları ithalatı, 2020 yılında değer bazında 

%0,1 azalarak 722 milyon euro, miktar bazında ise %8,8 artarak 65 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %7,4 oranında 

gerileyerek 662 milyon euro, miktar bazında ise %8,4 oranında azalarak 97 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla perde ve yatak farbelaları ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke, %62,4 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %10 

oranında azalarak 414 milyon euro, miktar bazında ise %8 azalarak 73 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %12,2 payı ile AB’nin en büyük 2. perde ve yatak farbelaları tedarikçisidir. 

AB’nin 2020 yılında Türkiye’den perde ve yatak farbelaları ithalatı değer bazında 

%12,3 artarak 81 milyon euro, miktar bazında ise %8 artarak 9 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin Birlik dışından perde ve yatak farbelaları ithalatında; 

• Tayvan %4,7 payı ile 3. sırada, 

• İngiltere %4,5 payı ile 4. sırada, 

• Hindistan ise %3,3 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği diğer mefruşat eşyası ithalatı değer bazında %13 

azalarak 753 milyon euro, miktar bazında ise %11 azalarak 77 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB, diğer mefruşat eşyası ithalatının %43,4’ünü Birlik içinden, 

%53,6’sını ise Birlik dışından tedarik etmektedir.   

AB’nin Birlik içinden diğer mefruşat eşyası ithalatı, 2020 yılında değer bazında %5,5 

gerileme ile 327 milyon euro, miktar bazında ise %12,4 azalarak 28 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından diğer mefruşat eşyası ithalatı ise, değer 

bazında %18 gerileme ile 427 milyon euro, miktar bazında ise %10,2 gerileme ile 49 bin 

ton değerinde kaydedilmiştir.  

Çin, %44,2 payı ile 2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla diğer mefruşat eşyası 

ithalatı gerçekleştirdiği ülke konumundadır. AB’nin Çin’den diğer mefruşat eşyası 

ithalatı 2020 yılında değer bazında %13 azalarak 189 milyon euro, miktar bazında ise 

%8,8 azalarak 29 bin ton değerinde gerçeklemiştir. 

AB’nin 2020 yılındaki diğer mefruşat eşyası ithalatında, Fas %18,7 payı ile 2.sırada, 

Hindistan ise %10,9 payı ile 3. sırada yer almaktadır. AB’nin Fas’tan ithalatı %39,2 

azalarak 80 milyon euro, Hindistan’dan ithalatı ise %12,8 azalarak 46 milyon euro 

değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye ise %6,7 payı ile AB’nin en büyük 4. diğer mefruşat eşyası tedarikçisi 

konumundadır. AB’nin Türkiye’den ithalatı 2020 yılında değer bazında %5,9 azalarak 

29 milyon euro, miktar bazında ise %8,6 oranında artarak 3 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. 
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AB'NİN BATTANİYE İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği battaniye ithalatı değer bazında %17,7 azalarak 

657 milyon euro, miktar bazında ise %8,1 azalarak 134 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB, battaniye ithalatının %38,6’sını Birlik içinden, %61,4’ünü ise 

Birlik dışından tedarik etmektedir.   

AB’nin Birlik içinden battaniye ithalatı, 2020 yılında değer bazında %26,8 gerileme ile 

253 milyon euro, miktar bazında ise %21,7 azalarak 35 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından battaniye ithalatı ise, değer bazında %10,7 

gerileme ile 404 milyon euro, miktar bazında ise %2,1 gerileme ile 99 bin ton değerinde 

kaydedilmiştir.  

Çin, %81 payı ile 2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla battaniye ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke konumundadır. AB’nin Çin’den battaniye ithalatı 2020 yılında 

değer bazında %10 azalarak 327 milyon euro, miktar bazında ise %0,4 azalarak 88 bin 

ton değerinde gerçeklemiştir. 

AB’nin 2020 yılındaki battaniye ithalatında, Hindistan %5,4 payı ile 2.sırada, İngiltere 

ise %4,8 payı ile 3. sırada yer almaktadır. AB’nin Hindistan’dan ithalatı %28,2 

azalarak 22 milyon euro, İngiltere’den ithalatı ise %2,7 oranında artarak 20 milyon 

euro değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye ise %3,5 payı ile AB’nin en büyük 4. battaniye tedarikçisi konumundadır. 

AB’nin Türkiye’den ithalatı 2020 yılında değer bazında %17,2 oranında artarak 14 

milyon euro, miktar bazında ise %3,4 oranında artarak 3 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. 
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AB'NİN DOKUMA BORNOZLAR İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği dokuma bornozlar ithalatı, değer bazında %10,4 

oranında azalarak 431 milyon euro, miktar bazında ise %15,4 azalarak 30 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, dokuma bornozlar ithalatının %47,9’unu Birlik içinden 

tedarik ederken, %52,1’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden dokuma bornozlar ithalatı, 2020 yılında değer bazında %7 

azalarak 206 milyon euro, miktar bazında ise %14,4 azalarak 10 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %13,3 oranında 

gerileyerek 224 milyon euro, miktar bazında ise %15,8 oranında azalarak 20 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla dokuma bornozlar ithalatı gerçekleştirdiği 

ülke, %27,4 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %10,3 oranında 

azalarak 62 milyon euro, miktar bazında ise %21,5 azalarak 5 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %25,2 payı ile AB’nin en büyük 2. dokuma bornozlar tedarikçisidir. AB’nin 

2020 yılında Türkiye’den dokuma bornozlar ithalatı değer bazında %18 oranında 

azalarak 56 milyon euro, miktar bazında ise %17,9 artarak 5 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin Birlik dışından dokuma bornozlar ithalatında; 

• Pakistan %15,4 payı ile 3. sırada, 

• İngiltere %8,8 payı ile 4. sırada, 

• Sri Lanka ise %5,9 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN ÖRME BORNOZLAR İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği örme bornozlar ithalatı, değer bazında %13,9 

oranında azalarak 365 milyon euro, miktar bazında ise %19,9 azalarak 28 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, örme bornozlar ithalatının %42,7’sini Birlik içinden 

tedarik ederken, %57,3’ünü ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden örme bornozlar tedariki, 2020 yılında değer bazında %7,4 

azalarak 156 milyon euro, miktar bazında ise %29,2 azalarak 8 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %18,2 oranında 

gerileyerek 209 milyon euro, miktar bazında ise %15,1 oranında azalarak 19 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla örme bornozlar ithalatı gerçekleştirdiği 

ülke, %56,9 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %13,8 oranında 

azalarak 119 milyon milyon euro, miktar bazında ise %8,6 azalarak 13 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  

Bangladeş %8,9 payı ile AB’nin Birlik dışından en fazla örme bornozlar ithalatı 

gerçekleştirdiği 2. ülke konumundadır. 2020 yılında AB’nin Bangladeş’ten örme 

bornozlar ithalatı değer bazında %23,3 azalarak 19 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye, %7,8 payı ile AB’nin Birlik dışından en fazla örme bornozlar ithalatı 

gerçekleştirdiği 3. ülke konumundadır. AB’nin Türkiye’den 2020 yılındaki örme 

bornozlar ithalatı %21,4 azalarak 16 milyon euro değerinde gerçekleşmiştir. 
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AB'NİN MASA ÖRTÜSÜ İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği masa örtüsü ithalatı değer bazında %19,1 

azalarak 350 milyon euro, miktar bazında ise %12,2 azalarak 55 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB, masa örtüsü ithalatının %42,2’sini Birlik içinden, %57,8’ini ise 

Birlik dışından tedarik etmektedir.   

AB’nin Birlik içinden masa örtüsü ithalatı, 2020 yılında değer bazında %18,7 gerileme 

ile 147 milyon euro, miktar bazında ise %7,1 azalarak 20 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından masa örtüsü ithalatı ise, değer bazında %19,3 

gerileme ile 202 milyon euro, miktar bazında ise %14,8 gerileme ile 35 bin ton 

değerinde kaydedilmiştir.  

Çin, %45,7 payı ile 2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla masa örtüsü ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke konumundadır. AB’nin Çin’den masa örtüsü ithalatı 2020 yılında 

değer bazında %15,1 azalarak 92 milyon euro, miktar bazında ise %12,1 azalarak 18 

bin ton değerinde gerçeklemiştir. 

AB’nin 2020 yılındaki masa örtüsü ithalatında, Hindistan %24,7 payı ile 2.sırada, 

Pakistan ise %6,8 payı ile 3. sırada yer almaktadır. AB’nin Hindistan’dan ithalatı 

%16,8 azalarak 50 milyon euro, Pakistan’dan ithalatı ise %4,6 oranında azalarak 14 

milyon euro değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye ise %6,2 payı ile AB’nin en büyük 4. masa örtüsü tedarikçisi konumundadır. 

AB’nin Türkiye’den ithalatı 2020 yılında değer bazında %33,6 oranında azalarak 13 

milyon euro, miktar bazında ise %27 oranında azalarak 2 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. 
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AB'NİN YATAK ÖRTÜLERİ İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği yatak örtüleri ithalatı, değer bazında %9,5 

oranında azalarak 116 milyon euro, miktar bazında ise %13,8 azalarak 21 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, yatak örtüleri ithalatının %33’ünü Birlik içinden tedarik 

ederken, %67’sini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden yatak örtüleri tedariki, 2020 yılında değer bazında %7,4 azalarak 

38 milyon euro, miktar bazında ise %8,9 azalarak 5 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %10,5 oranında gerileyerek 78 

milyon euro, miktar bazında ise %15 oranında azalarak 17 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla yatak örtüleri ithalatı gerçekleştirdiği 

ülke, %35,4 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %17 oranında 

azalarak 27 milyon milyon euro, miktar bazında ise %12,9 azalarak 6 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Hindistan %31,7 payı ile AB’nin Birlik dışından en fazla yatak örtüleri ithalatı 

gerçekleştirdiği 2. ülke konumundadır. 2020 yılında AB’nin Hindistan’dan yatak 

örtüleri ithalatı değer bazında %23,1 azalarak 25 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye, %16,3 payı ile AB’nin Birlik dışından en fazla yatak örtüleri ithalatı 

gerçekleştirdiği 3. ülke konumundadır. AB’nin Türkiye’den 2020 yılındaki yatak 

örtüleri ithalatı %33,5 oranında artarak 13 milyon euro değerinde gerçekleşmiştir. 
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AB'NİN TÜLLER VE İŞLEMELER İTHALATI   

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği tüller ve işlemeler ithalatı, değer bazında %38,9 

oranında azalarak 69 milyon euro, miktar bazında ise %37,8 azalarak 5 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, tüller ve işlemeler ithalatının %36,2’sini Birlik içinden tedarik 

ederken, %63,8’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden tüller ve işlemeler ithalatı, 2020 yılında değer bazında %47,1 

azalarak 25 milyon euro, miktar bazında ise %65 oranında azalarak bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %32,9 oranında 

gerileyerek 44 milyon euro, miktar bazında ise %28,4 oranında azalarak 4 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla tüller ve işlemeler ithalatı gerçekleştirdiği 

ülke, %46,4 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den ithalatı değer bazında %40 oranında 

azalarak 21 milyon euro, miktar bazında ise %38,9 azalarak 2 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %24,2 payı ile AB’nin en büyük 2. tüller ve işlemeler tedarikçisidir. AB’nin 

2020 yılında Türkiye’den tüller ve işlemeler ithalatı değer bazında %23,4 oranında 

azalarak 11 milyon euro, miktar bazında ise %0,6 artarak bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin Birlik dışından tüller ve işlemeler ithalatında; 

• Fas %8,5 payı ile 3. sırada, 

• Tayland %5,9 payı ile 4. sırada, 

• İsviçre ise %2,7 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN ELİŞİ DUVAR HALILARI İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği elişi duvar halıları ithalatı değer bazında %44,3 

artarak 5 milyon euro, miktar bazında ise %82,7 artarak 0,3 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB, elişi duvar halıları ithalatının %49,8’ini Birlik içinden, %50,2’sini 

ise Birlik dışından tedarik etmektedir.   

AB’nin Birlik içinden elişi duvar halıları ithalatı, 2020 yılında değer bazında %37,8 

artış ile 3 milyon euro, miktar bazında ise %44,2 artarak 0,1 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından elişi duvar halıları ithalatı ise, değer bazında 

%51,3 artış ile 3 milyon euro, miktar bazında ise %148,3 artış 0,2 bin ton değerinde 

kaydedilmiştir.  

Çin, %27,3 payı ile 2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla elişi duvar halıları 

ithalatı gerçekleştirdiği ülke konumundadır. AB’nin Çin’den elişi duvar halıları 

ithalatı 2020 yılında değer bazında %147,8 artarak 0,7 milyon euro değerinde 

gerçekleşmiştir. 
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