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AB'NİN ÜLKELER BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

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

teknik tekstillerden ayrı olarak değerlendirilmiştir.  

 

AB’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatı 2021 yılı ocak-nisan döneminde değer bazında 

%6,2 oranında artarak 19,3 milyar euro, miktar bazında ise %8 oranında artarak 4,5 

milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB, bu dönemdeki tekstil ve hammaddeleri 

ithalatının %56,8’ini Birlik içinden, %43,2’sini ise Birlik dışından tedarik etmiştir. 

2021 yılı ocak-nisan döneminde AB’nin Birlik içinden ithalatı değer bazında %8,4 

oranında artarken, Birlik dışından ithalatı ise %3,5 oranında artmıştır. 

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

ülkeler arasında Çin, %32,3 payı ile birinci sırada yer almaktadır. AB’nin Çin’den 

ithalatı 2021 yılı ocak-nisan döneminde değer bazında %4,8 oranında artışla 2,7 milyar 

euro, miktar bazında ise %6,4 oranında artışla 656 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

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

gerçekleştirdiği ikinci ülke konumundadır. 2021 yılı ocak-nisan döneminde AB’nin 

tekstil ve hammaddeleri ithalatında Türkiye’nin payı %14,4’ten %17,7’ye yükselmiştir. 

AB’nin Türkiye’den tekstil ve hammaddeleri ithalatı değer bazında %27,1 oranında 

artarak 1,5 milyar euro, miktar bazında ise %30,7 artarak 381 bin ton seviyesinde 

gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2021 yılı ocak-nisan döneminde Birlik dışında tekstil ve hammaddeleri 

ithalatında; 

• Pakistan %8,7 payı ile 3. sırada,  

• Hindistan %7,7 payı ile 4. sırada,   

• İngiltere ise %5,1 payı ile 5. sırada yer almaktadır.  
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AB'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

AB’nin 2021 yılı ocak-nisan döneminde Birlik dışından değer bazında en fazla ithal 

ettiği ürün grubu teknik tekstillerdir. Bu dönemde AB’nin teknik tekstiller ithalatı 

%18,2 oranında artarak 4,3 milyar euro değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik 

dışından en fazla ithalat gerçekleştirdiği 2. ürün grubu %11,6 artış ve 2,3 milyar euro 

ithalatı ile ev tekstili olurken, 3. sırada ise %5,9 artış ve 1,3 milyar euro ithalatı ile 

iplik yer almaktadır.  

Türkiye, AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği tüm alt ürün grupları ithalatındaki 

payını artırırken, Türkiye’nin toplam ithalatındaki payını ise %14,4’ten %17,7’ye 

yükseltmesi dikkat çekicidir. Türkiye’nin AB’nin örme kumaş ithalatındaki payı 

%46,8’e, iplik ithalatındaki payı %24,8’e, dokuma kumaş ithalatındaki payı %18,5’e, ev 

tekstili ithalatındaki payı %14’e, teknik tekstil ithalatındaki ve elyaf ithalatındaki 

payını %9,8’e yükselmiştir.  

 

2021 yılı ocak-nisan döneminde, AB’nin Birlik dışından tekstil ve hammaddeleri 

ithalatı miktar bazında %7,5 oranında artarken, Türkiye’den ithalatı ise %30,7 

oranında artmıştır. AB’nin miktar bazında ithalatında Türkiye’nin payı %14,1’den 

%17,1’e yükselmiştir. AB’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatında, Türkiye’nin tüm alt 

ürün gruplarındaki payını artırması dikkat çekicidir.  
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AB'NİN HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI  

 

AB’nin 2021 yılı ocak-nisan dönemindeki hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, değer 

bazında %15,3 oranında artarak 35,8 milyar euro, miktar bazında ise %11,2 oranında 

artarak 989 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %72,1’i Birlik içine gerçekleştirilirken, 

%27,9’u ise Birlik dışına gerçekleştirilmektedir. AB’nin 2021 yılı ocak-nisan 

dönemindeki Birlik içine hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, değer bazında %17,4 

oranında artarak 25,8 milyar euro, miktar bazında ise %16,9 artarak 811 bin ton olarak 

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

%10,1 oranında artarak 10 milyar euro, miktar bazında ise %8,9 oranında azalarak 

178 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2021 yılı ocak-nisan ayında en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 

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

%25,2 artış ile 2,2 milyar euro, miktar bazında ise %30,1 artış ile 21 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB’den İngiltere’ye yapılan ihracat %35,2 azalarak 1,1 milyar euro, 

ABD’ye yapılan ihracat ise %12,1 oranında artarak 860 milyon euro değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise AB’nin Birlik dışına en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yaptığı 12. 

ülke konumundadır. AB’nin Türkiye’ye 2021 yılı ocak-nisan dönemindeki ihracatı 

değer bazında %0,5 azalarak 173 milyon euro, miktar bazında ise %6 azalarak 5 bin 

ton değerinde kaydedilmiştir. 
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AB’nin 2021 yılı ocak-nisan dönemindeki hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı, değer 

bazında %7,1 oranında artarak 45,9 milyar euro, miktar bazında ise %4,8 oranında 

artarak yaklaşık 2,1 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. 

AB, hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatının %52,4’ünü Birlik içinden, %47,6’sını ise 

Birlik dışından gerçekleştirmektedir. AB’nin 2021 yılı ocak-nisan döneminde Birlik 

içinden hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı, değer bazında %17,4 oranında artarak 24,1 

milyar euro, miktar bazında ise %8,8 oranında artarak 839 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı değer 

bazında %2,3 oranında azalarak 21,9 milyar euro, miktar bazında ise %2,2 oranında 

artarak 1,2 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2021 yılı ocak-nisan döneminde en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke ise %27,2 payı ile Çin’dir. AB’nin bu dönemde Çin’den ithalatı 

değer bazında %5,4 artarak 6 milyar euro, miktar bazında ise %9,4 artış ile 327 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

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

AB’nin 2021 yılı ocak-nisan döneminde Türkiye’den ithalatı değer bazında %16,7 

artarak 2,9 milyar euro olurken, miktar bazında ise %32,1 oranında artışla 136 bin ton 

olmuştur. Türkiye’nin AB’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatından aldığı payı 

%11’den %13,2’ye yükseltmesi dikkat çekicidir. 


