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Not: Avrupa Birliği’nin 2020 yılı Ocak-Eylül 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. 
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ÖNSÖZ  

Bu yılın şubat ayından beri bütün dünya koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelere 

odaklanmış durumda. Önceleri can kayıplarının yarattığı panik ve ümitsizliğin, 

global ekonomideki gerilemeyle daha yıkıcı bir hal aldığını görüyoruz. Tüm dünya çok 

büyük bir ekonomik kriz ve daralmanın etkisi altında.   

Avrupa ülkelerinde yılın ikinci çeyreğinde iş yerlerinin kapanması, perakende 

ticaretini durma noktasına getirdi. Ekonomi ve ticaret yavaşlarken bundan en çok 

hazır giyim, mobilya ve otomotiv gibi tekstil mamulleri kullanan imalat sanayiindeki 

sektörler darbe yedi.  

Şubat ayından bu yana yaşam tarzımız tümüyle değişti. İnsanlar salgından 

korunmak için ofis ortamı yerine daha çok evden çalışmayı tercih ediyorlar. Günlük 

alışverişlerin yerini internetten yapılan siparişler aldı. Kuşkusuz bu salgın sadece 

günlük alışkanlıklarımıza değil, ulusal ve uluslararası ticarete de yansıdı. Dış 

ticarete konu olan klasik ürünlerin yerini maske, koruyucu giysiler, test kitleri gibi 

medikal ürünler aldı.   

Tüm istatistikler, Avrupa’da, ABD’de veya Asya ülkelerinde ticarette olduğu kadar 

üretimde de bu eğilimi yansıtıyor. Bazı ülkeler sadece salgının üstesinden gelmeyi 

değil, uyum sağlayıp bu ortamdan yararlanmayı büyük bir başarıya çevirdi. Nitekim, 

salgının tekstil sektöründe değişen ihtiyaç ve talep yapısını en hızlı değerlendiren 

Çin, Hong Kong ve Vietnam’ın tekstil sektörü ihracatlarında çok etkileyici bir artışa 

ulaştığını izliyoruz.  

AB’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatına ilişkin bu kapsamlı rapor, halihazırdaki 

verileri yorum ve değerlendirmelerle beraber detaylı olarak gözler önüne seriyor. 

Başarının sırrı, değişimi herkesten önce görebilmek ve yeniliklere uyum sağlamakta 

yatıyor. Ülkemiz tekstil sanayiinin, bu salgının olumsuz etkisini yaratıcı ve rekabetçi 

gücüyle uluslararası pazarların yeni ihtiyaçlarına yanıt verecek dönüşüme çevirecek 

kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum.  

M. Haluk Özelçi 

Daimi Temsilci  

Türk Tekstil & Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri 

İTKİB - BRÜKSEL 
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YÖNETİCİ ÖZETİ  

Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi Tekstil ve Hammaddeleri 

ithalatına bakıldığında, ithalatın bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 oranında 

azalarak 38,8 Milyar Euro değerine yükselmiştir. İthalatın %56,5’i olan 21,9 Milyar 

Euro’su Birlik içerisinden, %43,5’i olan 16,8 Milyar Euro’su ise Birlik dışarısından 

gerçekleştirilmektedir.  

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

aldığı %33,2 pay ile en büyük tedarikçi konumundadır. AB’nin Çin’den Tekstil ve 

Hammaddeleri ithalatı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer bazında %14,9 

oranında azalarak 5,6 Milyar Euro, miktar bazında ise %11,6 gerileme ile 1,3 Milyon 

Ton olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %15,4 oranındaki payı ile AB’nin en büyük ikinci 

tedarikçisi olma konumunu sürdürmektedir. AB, Türkiye’den 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 2,6 Milyar Euro değerinde 

Tekstil ve Hammaddeleri ithalatı gerçekleştirmiştir.  

AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

bir önceki yıla göre değer bazında %12, miktar bazında ise %6,8 oranında gerilemiştir. 

AB’nin Türkiye’den tekstil ve hammaddeleri tedariki 2,6 Milyar Euro; teknik 

tekstiller 883 Milyon Euro, ev tekstili 609 Milyon Euro, dokuma kumaş 474 Milyon 

Euro, iplik 461 milyon Euro, örme kumaş 408 Milyon Euro ve elyaf 163 milyon Euro 

olarak oluşmaktadır.  

Öte yandan AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiği hazır giyim ve 

konfeksiyon ithalatı, değer bazında %11,9, miktar bazında ise %14,4 oranında 

gerilemiştir. AB’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının %48,8’i Birlik içerisinden 

gerçekleştirilirken, %51,2’si ise Birlik dışarısından gerçekleştirilmektedir. Türkiye, 

%11,5 payı ve 6 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 yılı Ocak-Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ithalatı, bir önceki 

yıla kıyasla %14,9 oranında gerileyerek 38,8 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 

2013 yılından 2018 yılına kadar istikrarlı artış yaşadıktan sonra, 2019 yılında %1,2 

gerileyerek 59,6 Milyar Euro olarak gerçekleşen AB tekstil ve hammaddeleri ithalatı; 

2019 Ocak-Eylül dönemine göre 6,8 Milyar Euro gerilemiştir.  
 

AB'NİN MİKTAR BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ithalatı, 

pandemi sebebiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,1 oranında gerileyerek 8,8 

Milyon Ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB'NİN TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR  

 

AB’nin tekstil ve hammaddeleri sektöründe kilogram başı ithalat birim fiyatları, 2011 

yılından itibaren istikrarlı bir seyir izleyerek 4,38 Euro ile 4,64 Euro arasında 

gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %5,4 gerilemeyle 4,38 Euro olarak gerçekleşmiştir. 
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AB’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer bazında 

%14,9 oranında gerileyerek 38,8 Milyar Euro olurken, miktar bazında ise %10,1 

oranında azalarak 8,8 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir. AB’nin Tekstil ve 

Hammaddeleri ithalatının %56,5’i AB içerisinden, %43,5’i ise AB dışarısından tedarik 

edilmektedir. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin Birlik içinden ithalatı %14,5 

oranında gerilerken, AB dışından ithalatı ise %15,5 oranında gerilemiştir. 

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

ülkeler arasında Çin %33,2 pay ile birinci sırada yer almaktadır. AB’nin Çin’den 

ithalatı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer bazında %14,9 oranında gerileyerek 5,6 

Milyar Euro, miktar bazında ise %11,6 oranında gerileyerek 1,3 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 %15,4 oranında pay almaktadır. AB’nin Türkiye’den değer bazında tekstil 

ve hammaddeleri ithalatı %12 oranında gerileyerek 2,6 Milyar Euro, miktar bazında 

ise %6,8 azalarak 647 Bin Ton seviyesinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB dışından ithalatında 3. sırada %8,4 payı ile 

Pakistan, 4. sırada %6,9 payı ile İngiltere ve 5. sırada ise %6,6 payı ile Hindistan yer 

almaktadır.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiği tekstil ve hammaddeleri 

ithalatında birim fiyatlar %5,4 oranında azalarak 4,38 Euro olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin Birlik içinden ithalatında birim fiyatlar %5,3 azalarak 4,88 Euro olurken, Birlik 

dışından ithalatında ise birim fiyatlar %5,6 oranında azalarak 3,87 Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin Birlik dışından 

tekstil ve hammaddeleri ithalatı birim fiyatı ülkeler bazında 

incelendiğinde, ilk sırada 9,67 Euro ile Japonya yer 

almaktadır. AB’nin Japonya’dan tekstil ve hammaddeleri 

ithalatında birim fiyat, bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%5,2 oranında artış göstermiştir. AB’nin tekstil ve 

hammaddeleri ithalatında birim fiyatlarda 2. sırada yer alan İsviçre’den yapılan 

ithalat yer almaktadır. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde İsviçre’den ithalatta birim 

fiyat, bir önceki yıla göre %6,2 oranında azalarak 7,65 Euro olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin ABD’den 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki tekstil ve hammaddeleri 

ithalatındaki birim fiyat ise, bir önceki seneye göre %3,8 oranında azalarak 7,06 Euro 

olarak gerçekleşmiştir.  

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin Türkiye’den gerçekleştirdiği tekstil ve 

hammaddeleri ithalatında birim fiyatlar, bir önceki yıla göre %5,6 oranında azalarak 

4,02 Euro olmuştur. AB’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatında birim fiyatlarında 

Türkiye 7. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İTHALATI  

 

AB’nin en çok ithal ettiği ürün grubu olan teknik tekstiller ithalatı, 2020 yılı Ocak-

Eylül döneminde değer bazında %2,1 oranında gerileyerek 23,1 Milyar Euro değerinde 

gerçeklemiştir. AB’nin en fazla ithalat yaptığı 2. ürün grubu %10,8 gerileme ve 8,3 

Milyar Euro ithalatı ile ev tekstili olurken, 3. sırada ise 6,5 Milyar Euro ithalatı ile 

dokuma kumaş yer almaktadır. AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde İplik ithalatı 

5,5 Milyar Euro, elyaf ithalatı 3,6 Milyar Euro ve örme kumaş ithalatı ise 2,2 Milyar 

Euro olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin AB’nin teknik tekstil ithalatındaki payı 

%3,8’e, ev tekstili ithalatındaki payı %7,3’e, örme kumaş ithalatındaki payı %18,8’e ve 

elyaf ithalatındaki payı %4,5’a yükselmiştir. 

 

AB’nin en çok ithal ettiği ürün grubu olan teknik tekstiller ithalatı, 2020 yılı Ocak-

Eylül döneminde miktar bazında %6,1 oranında gerileyerek 4,8 Milyon Ton değerinde 

gerçeklemiştir. AB’nin en fazla ithalat yaptığı 2. ürün grubu %6,4 gerileme ve 1,9 

Milyon Ton ithalatı ile elyaf olurken, 3. sırada ise 1,4 Milyon Ton ithalatı ile iplik yer 

almaktadır. AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ev tekstili ithalatı 1,2 Milyon Ton, 

dokuma kumaş ithalatı 886 Bin Ton ve örme kumaş ithalatı ise 360 Bin Ton olarak 

gerçekleşmiştir.  Türkiye’nin miktar bazında AB’nin teknik tekstil ithalatındaki payı 

%3,9’a, elyaf ve ev tekstili ithalatındaki payı %6,6’ya, örme kumaş ithalatındaki payı 

%20,9’a ve dokuma kumaş ithalatındaki payı %6,9’a yükselmiştir. 
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AB'NİN TEKNİK TEKSTİL İTHALATI  

 

 

AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Teknik Tekstil ithalatı değer bazında %2,1 

oranında azalarak 23,1 Milyar Euro, miktar bazında ise %6,1 azalarak 4,8 Milyon Ton 

değerinde gerçekleşmiştir. AB, teknik tekstil ithalatının %58,5’ini Birlik içerisinden 

tedarik ederken, %41,5’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden teknik tekstil tedariki, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer 

bazında %12,5, miktar bazında ise %4,5 oranında gerilemiştir. AB’nin Birlik dışından 

teknik tekstil tedariki ise, değer bazında %17,4 oranında artarken, miktar bazında ise 

%8,5 oranında gerilemiştir. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin en büyük teknik tekstil tedarikçisi 

konumunda, 4,5 Milyar Euro tedariki ve %46,7 payı ile Çin yer almaktadır. AB’nin 

Çin’den teknik tekstil ithalatı bir önceki döneme göre değer bazında %52 oranında 

artarken, miktar bazında ise %6,4 oranında gerilemiştir. 

AB’nin teknik tekstil ithalatında 2. sırada 883 Milyon Euro tedariki ve %9,2 payı ile 

Türkiye yer almaktadır. Türkiye’nin AB’ye tedariki değer bazında %62,2 artarken, 

miktar bazında ise %14,3 artış göstermiştir. AB’nin teknik tekstil ithalatında en büyük 

artışın yaşandığı ülke Türkiye’dir.   

AB’nin teknik tekstil ithalatında 3. sırada %6,4 payı ve 619 Milyon Euro tedariki ile 

İngiltere, %5,2 payı ve 504 Milyon Euro tedariki ile ABD, %3,4 payı ve 323 Milyon Euro 

tedariki ile Hindistan yer almaktadır.  
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2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, AB’nin teknik tekstil ithalatı %2,1 azalarak 23,1 

Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin teknik tekstil ithalatının %22’sini 

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

materyalinden hazır giyim ithalatı 2020 Ocak-Eylül döneminde %80 artış göstererek 

5,1 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde AB’nin dokunmamış mensucat 

ithalatı ise %1,5 gerileyerek 3,7 Milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Dokunmamış 

mensucat, AB’nin toplam teknik tekstil ithalatının %16’sını oluşturmaktadır.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki cerrahi maske ithalatı, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre değer bazında %816,8 oranında artarak 22,3 Milyar Euro, miktar 

bazında ise 575 Bin Ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin bahse konu ürün grubu ithalatının, %11,5’i Birlik içinden, %88,5’i ise Birlik 

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

Ocak-Eylül döneminde değer bazında %158 artarak 2,6 Milyar Euro olurken, Birlik 

dışından ithalatı ise %1275,1 oranında artarak 19,7 Milyar Euro olmuştur.  

AB’nin en fazla cerrahi maske ithalatı gerçekleştirdiği ülkelere 

bakıldığında birinci sırada %91,7 payı ile Çin’in olduğu 

gözlemlenmektedir. AB’nin Çin’den maske ithalatı, 2020 yılı Ocak-

Eylül döneminde değer bazında %1859 oranında artarak 18,1 Milyar 

Euro değerinde gerçekleşmiştir. Vietnam %2,1 payı ve 406 milyon Euro değerindeki 

tedariki ile 2. sırada yer alırken, İngiltere ise %1 payı ve 199 milyon Euro tedariki ile 

3. sırada yer almaktadır. 

 AB’nin Türkiye’den 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki cerrahi maske 

ithalatı ise, değer bazında %356 oranında artarak 159 milyon Euro 

olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, %0,8 payı ile AB’nin en büyük 5. 

cerrahi maske tedarikçisi konumundadır.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki ev tekstili ithalatı değer bazında %10,8 

oranında azalarak 8,3 Milyar Euro, miktar bazında ise %9,8 gerileme ile 1,2 Milyon 

Ton olarak gerçekleşmiştir. AB, ev tekstili ithalatının %45,2’sini Birlik içerisinden 

tedarik ederken, %54,8’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden ev tekstili tedariki, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer 

bazında %8,9, miktar bazında ise %10,9 oranında gerilemiştir. AB’nin Birlik dışından 

ev tekstili tedariki ise değer bazında %12,3, miktar bazında ise %9,2 oranında gerileme 

göstermiştir. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin en fazla ev tekstili ithalatı gerçekleştirdiği 

ülkelere bakıldığına birinci sırada %38,9 payı ve 1,8 Milyar Euro tedariki ile Çin yer 

almaktadır. AB’nin Çin’den ev tekstili ithalatı bir önceki döneme göre değer bazında 

%14,4, miktar bazında ise %9,6 oranında gerilemiştir.   

AB’nin ev tekstili ithalatında 2. sırada %20,9 payı ve 955 Milyon Euro tedariki ile 

Pakistan yer almaktadır. Pakistan’ın AB’ye tedariki değer bazında %4 oranında 

azalırken, miktar bazında ise %2,3 azalmıştır.  

Türkiye ise %13,3 payı ve 609 Milyon Euro tedariki ile AB’nin en büyük 3. ev tekstili 

tedarikçisi konumundadır. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin Türkiye’den ev 

tekstili tedariki değer bazında %8, miktar bazında ise %7 gerilemiştir.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki ev tekstili ithalatı, bir önceki yıla göre %10,8 

gerileyerek 8,3 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Yatak çarşafları %27,7 payı ile 

AB’nin en fazla ithalatını gerçekleştirdiği ev tekstili ürün grubudur. AB’nin 2020 yılı 

Ocak-Eylül dönemindeki yatak çarşafları ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 

azalarak 2,3 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin ev tekstili ithalatında 2. sırada %23,8 payı ile yastık, yorgan ve uyku tulumu 

gelmektedir. AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki yastık, yorgan ve uykulu 

ithalatı %5,6 azalarak 2 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.  

Havlu ve temizlik bezleri ise %14,1 payı ile AB’nin ev tekstili ithalatındaki en büyük 

3. ürün grubudur. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin havlu ve temizlik bezleri 

ithalatı %13,1 azalarak 1,2 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir.   
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki dokuma kumaş ithalatı değer bazında %21,4 

oranında azalarak 6,5 Milyar Euro, miktar bazında ise %19,2 gerileme ile 886 Bin Ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, dokuma kumaş ithalatının %55,1’ini Birlik içerisinden 

tedarik ederken, %44,9’unu ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden dokuma kumaş tedariki, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer 

bazında %20,5, miktar bazında ise %22,6 oranında gerilemiştir. AB’nin Birlik dışından 

dokuma kumaş tedariki ise, değer bazında %22,5, miktar bazında ise %16,6 oranında 

gerilemiştir. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin en fazla dokuma kumaş ithalatı 

gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, birinci sırada %38,8 payı ve 1,1 Milyar Euro 

tedariki ile Çin’in olduğu gözlemlenmektedir. AB’nin Çin’den dokuma kumaş ithalatı 

bir önceki döneme göre değer bazında %25,9 oranında gerilerken, miktar bazında ise 

%17,7 oranında gerilemiştir.   

Türkiye ise AB’nin dokuma kumaş ithalatında %16,2 payı ve 474 Milyon Euro tedariki 

ile 2. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin AB’ye tedariki değer bazında %23,1 oranında 

azalırken, miktar bazında ise %18 oranında gerileme kaydetmiştir. 
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki dokuma kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre 

%21,4 gerileyerek 6,5 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Sentetik-suni filament 

ipliklerinden dokuma kumaş, %34,7 payı ile AB’nin en fazla ithalatını yaptığı dokuma 

kumaş ürün grubudur. AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki sentetik-suni 

filament ipliklerinden dokuma kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre %21,9 azalarak 2,3 

Milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. AB’nin dokuma kumaş ithalatında 2. sırada %29,8 

payı ile pamuklu dokuma kumaş gelmektedir. AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül 

dönemindeki pamuklu dokuma kumaş ithalatı %16 azalarak 1,9 Milyar Euro olarak 

gerçekleşmiştir. Sentetik-suni devamsız ipliklerinden dokuma kumaş ise %22,1 payı 

ile AB’nin dokuma kumaş ithalatındaki en büyük 3. ürün grubudur. 2020 yılı Ocak-

Eylül döneminde AB’nin sentetik-suni devamsız ipliklerinden dokuma kumaş %21,4 

azalarak 1,4 Milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. 

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından dokuma kumaş ithalatı %29,7 azalarak 535 

Milyon Euro, bitkisel liften dokuma kumaş ithalatı %27,4 azalarak 203 Milyon Euro 

ve ipekli dokuma kumaş ithalatı ise %36,5 azalarak 134 milyon Euro olarak 

gerçekleşmiştir. 
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki denim kumaş ithalatı değer bazında %28,5 

oranında azalarak 109 Milyon Euro, miktar bazında ise %27,4 gerileme ile 14 Bin Ton 

olarak gerçekleşmiştir. AB, denim kumaş ithalatının %35,5’ini Birlik içerisinden 

tedarik ederken, %64,5’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden denim kumaş tedariki, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer 

bazında %26,1, miktar bazında ise %27,9 oranında gerilemiştir. AB’nin Birlik dışından 

denim kumaş tedariki ise, değer bazında %29,8, miktar bazında ise %27,2 oranında 

gerilemiştir. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin en fazla denim kumaş ithalatı gerçekleştirdiği 

ülkelere bakıldığında, birinci sırada %40,2 payı ve 28 Milyon Euro tedariki ile Türkiye 

yer almaktadır. AB’nin Türkiye’den denim kumaş ithalatı bir önceki döneme göre 

değer bazında %33,9 oranında gerilerken, miktar bazında ise %30,2 oranında 

gerilemiştir.   

Pakistan, AB’nin denim kumaş ithalatında %16 payı ve 11 Milyon Euro tedariki ile 2. 

sırada yer alırken, Fas ise %12,7 payı ve 9 Milyon Euro tedariki ile 3. sırada yer 

almaktadır.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde iplik ithalatı değer bazında %22,1 oranında 

azalarak 5,5 Milyar Euro, miktar bazında ise %15,1 gerileme ile 1,4 Milyon Ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, iplik ithalatının %56,4’ünü Birlik içerisinden tedarik ederken, 

%43,6’sını ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden iplik tedariki, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer bazında 

%20,9 oranında gerilerken, miktar bazında ise %15,1 oranında gerilemiştir. AB’nin 

Birlik dışından iplik tedariki ise değer bazında %23,6 oranında gerilerken, miktar 

bazında ise %15,1 oranında gerilemiştir. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin en fazla İplik ithalatı gerçekleştirdiği ülkelere 

bakıldığına birinci sırada %24,5 payı ve 585 Milyon Euro tedariki ile Çin yer 

almaktadır. AB’nin Çin’den İplik ithalatı bir önceki döneme göre değer bazında %24 

oranında gerilerken, miktar bazında ise %12,3 oranında gerilemiştir.   

Türkiye ise AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi iplik ithalatında %19,3 payı ve 461 

Milyon Euro tedariki ile 2.sırada yer almaktadır. Türkiye’nin AB’ye tedariki değer 

bazında %26,4 oranında azalırken, miktar bazında ise %24,9 oranında gerilemiştir.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki İplik ithalatı, bir önceki yıla göre %22,1 

gerileyerek 5,5 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Sentetik-suni filament liflerden 

iplikler, %56,5 payı ile AB’nin en fazla ithalatını yaptığı iplik ürün grubudur. AB’nin 

2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatı, bir 

önceki yıla göre %22,7 azalarak 3,1 Milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin iplik ithalatında 2. sırada %14,6 payı ile pamuk ipliği gelmektedir. AB’nin 2020 

yılı Ocak-Eylül dönemindeki pamuk ipliği ithalatı %17,7 azalarak 800 Milyon Euro 

olarak gerçekleşmiştir. Sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ise %13,7 payı ile 

AB’nin iplik ithalatındaki en büyük 3. ürün grubudur. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 

AB’nin sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ithalatı ise %23,5 azalarak 751 Milyon 

Euro olarak gerçekleşmiştir.  

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler 

ithalatı %24,2 gerileme ile 602 Milyon Euro, bitkisel liften iplik ithalatı %13,3 gerileme 

ile 159 Milyon Euro ve ipek ipliği ithalatı ise %30,2 azalarak 69 Milyon Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. 
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki Örme Kumaş ithalatı değer bazında %14,5 

oranında azalarak 2,2 Milyar Euro, miktarda bazında ise %9,2 gerileme ile 360 Bin 

Ton olarak gerçekleşmiştir. AB, Örme Kumaş ithalatının %51,2’sini Birlik içerisinden 

tedarik ederken, %48,8’ini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden Örme Kumaş tedariki, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer 

bazında %15,4, miktar bazında ise %3,8 oranında gerilemiştir. AB’nin Birlik dışından 

Örme Kumaş tedariki ise değer bazında %13,5, miktar bazında ise %12,5 oranında 

gerilemiştir. 

2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki AB’nin en fazla örme kumaş ithalatı gerçekleştirdiği 

ülkelere bakıldığına birinci sırada, %38,5 payı ve 408 Milyon Euro tedariki ile Türkiye 

yer almaktadır. AB’nin Türkiye’den örme kumaş ithalatı bir önceki döneme göre değer 

bazında %8,1, miktar bazında ise %7,6 oranında gerilemiştir.   

AB’nin örme kumaş ithalatında 2. sırada 393 Milyon Euro tedariki ve %37,1 payı ile 

Çin yer almaktadır. Çin’in AB’ye tedariki değer bazında %15, miktar bazında ise %13 

oranında gerileme kaydetmiştir. 

Güney Kore %5,9 payı ve 69 Milyon Euro tedariki ile AB’nin örme kumaş tedarikçileri 

arasında 3. sırada, İngiltere %4,4 payı ve 47 Milyon Euro tedariki ile 4. sırada, İsviçre 

ise %2,6 payı ve 28 Milyon Euro tedariki ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki örme kumaş ithalatı, bir önceki yıla göre 

%14,5 gerileyerek 2,2 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Diğer örme kumaş ürün 

grubu, %41,8 payı ile AB’nin en fazla ithalatını yaptığı örme kumaş ürün grubudur. 

AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki diğer örme kumaş ithalatı, bir önceki yıla 

göre %14,8 azalarak 907 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin örme kumaş ithalatında 2. sırada %25,2 payı ile elastomerik veya kauçuk iplik 

içeren örme kumaş gelmektedir. AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki elastomerik 

veya kauçuk iplik içeren Örme kumaş ithalatı %17,7 azalarak 548 Milyon Euro olarak 

gerçekleşmiştir.  

Çözgülü örme kumaş ise %19,9 payı ile AB’nin örme kumaş ithalatındaki en büyük 3. 

ürün grubudur. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin çözgülü örme kumaş ithalatı 

%14,1 azalarak 433 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin örme tüylü kumaş ithalatı %9,3 azalarak 235 Milyon Euro, eni 30 cm’yi 

geçmeyen örme kumaş ithalatı ise %4 artışla 49 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki elyaf ithalatı değer bazında %21,9 oranında 

azalarak 3,6 Milyar Euro, miktar bazında ise %6,4 gerileme ile 1,9 Milyon Ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB, elyaf ithalatının %48,3’ünü Birlik içerisinden tedarik ederken, 

%51,7’sini ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden elyaf tedariki, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde değer bazında 

%22, miktar bazında ise %9,1 oranında gerileme göstermiştir. AB’nin Birlik dışından 

elyaf tedariki ise, değer bazında %21,8 oranında azalırken, miktar bazında ise %3,7 

oranında gerilemiştir. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB’nin en fazla elyaf ithalatı gerçekleştirdiği ülkelere 

bakıldığına birinci sırada %21,4 payı ve 404 Milyon Euro tedariki ile Çin yer 

almaktadır. AB’nin Çin’den Elyaf ithalatı, bir önceki döneme göre değer bazında %33,3, 

miktar bazında ise %15,5 oranında azalmıştır.  

Türkiye, AB’nin elyaf ithalatında %8,7 payı ve 163 Milyon Euro tedariki ile 2. sırada 

yer almaktadır. Türkiye’nin AB’ye elyaf tedariki bu dönemde değer bazında %7,3, 

miktar bazında ise %22,5 gerilemiştir. 

AB’nin elyaf ithalatında Güney Kore %8,3 payı ve 157 Milyon Euro tedariki ile 3. 

sırada, Hindistan %6,5 payı ve 122 Milyon Euro tedariki ile 4. sırada ve ABD ise %6 

payı ve 112 Milyon Euro tedariki ile 5. sırada yer almaktadır.   
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki elyaf ithalatı, bir önceki yıla göre %21,9 

gerileyerek 3,6 Milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Suni sentetik lifler, %56,5 payı 

ile AB’nin en fazla ithalatını yaptığı elyaf ürün grubudur. AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül 

dönemindeki suni sentetik lifler ithalatı, bir önceki yıla göre %16,5 azalarak 2,1 Milyar 

Euro olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin elyaf ithalatında 2. sırada %25,9 payı ile yün ve ince-kaba hayvan kıllarından 

lifler gelmektedir. AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül dönemindeki yün ve ince-kaba hayvan 

kıllarından lifler ithalatı %37,5 azalarak 943 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin elyaf ithalatında %9,4 payı ile 3. sırada yer alan Pamuk lifleri ithalatı ise, %2,9 

artarak 342 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 

bitkisel lifler ithalatı %16 gerileyerek 210 Milyon Euro, ipek lifi ise %15,5 gerileyerek 

92 Milyon Euro değerinde gerçekleşmiştir.   
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, bir önceki 

yıla göre değer bazında %12,4 oranında azalarak 75,1 Milyar Euro olurken, miktar 

bazında ise %14 oranında azalarak 2,1 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %70,9’u Birlik içine gerçekleştirilirken, 

%29,1’i ise Birlik dışına gerçekleştirilmektedir. AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 

Birlik içine hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, değer bazında %10,4 oranında 

azalarak 53 Milyar Euro, miktar bazında ise %14,6 azalarak 1,7 Milyon Ton olarak 

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

%17 oranında azalarak 21,8 Milyar Euro, miktar bazında ise %11,6 oranında azalarak 

426 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 

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

bazında %16,7 gerileme ile 5,1 Milyar Euro, miktar bazında ise %3,9 artışla 151 Bin 

Ton olarak gerçekleşmiştir. AB’den İsviçre’ye yapılan ihracat %4,1 azalarak 4,2 Milyar 

Euro, ABD’ye yapılan ihracat ise %24,5 azalarak 1,8 Milyar Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. Türkiye ise AB’nin en büyük 9. hazır giyim ve konfeksiyon ithalatçısı 

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

bazında %25,4 azalarak 390 Milyon Euro olurken, miktar bazında ise %21,9 oranında 

gerileme ile 13 Bin Ton olmuştur.  
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AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı, bir önceki 

yıla göre değer bazında %11,9 oranında azalarak 101,7 Milyar Euro olurken, miktar 

bazında ise %14,4 oranında azalarak 4,6 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir. 

AB’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının %48,8’i Birlik içerisinden 

gerçekleştirilirken, %51,2’si ise Birlik dışından gerçekleştirilmektedir. AB’nin 2020 yılı 

Ocak-Eylül döneminde Birlik içinden hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı, değer 

bazında %8,8 oranında azalarak 49,6 Milyar Euro, miktar bazında ise %7,6 azalarak 

1,8 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından hazır giyim ve 

konfeksiyon ithalatı değer bazında %14,6 oranında azalarak 53 Milyar Euro, miktar 

bazında ise %18,4 oranında azalarak yaklaşık 2,8 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir.  

AB’nin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke ise %30,1 payı ile Çin’dir. AB’nin bu dönemde Çin’den ithalatı 

değer bazında %10,5 gerileme ile 15,7 Milyar Euro, miktar bazında ise %20,1 gerileme 

ile 827 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.  

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

Türkiye’nin AB’ye 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ithalatı değer bazında %10 

gerileyerek 6 Milyon Euro olurken, miktar bazında ise %10,3 oranında azalışla 264 Bin 

Ton olmuştur.  

 

 


