
 

 

  

AVRUPA BİRLİĞİ 
HAZIRGİYİM VE TEKSTİL 
PAZARINDA TÜRKİYE’NİN 
YERİ 
 

ŞUBAT 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON  

AR-GE ŞUBESİ 
 



 

  
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ  

 

AVRUPA BİRLİĞİ HAZIRGİYİM VE TEKSTİL 

PAZARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ 
 

Avrupa Birliği Genel İthalatı ve Sektörel İthalatın Genel Görünümü 
 

Avrupa Birliği resmi istatistik ofisi Eurostat’tan alınan veriler ışığında Avrupa Birliği’nin Birlik 

dışındaki ülkelerden ithalatının 2018 yılında 2017 yılına göre %6,6 oranında artarak 1,9 trilyon 

Euro’dan 2 trilyon Euro seviyesine yükseldiği görülmektedir.  

 

2019 Ocak-Şubat döneminde ise Avrupa Birliği’nin ithalatı 338,2 milyar Euro olarak 

hesaplanmıştır. Ocak-Şubat döneminde Avrupa Birliği’nin Türkiye’den ithalatı 2019 yılında 

2018 yılına göre %10,7 oranında artarak 13,3 milyar Euro seviyesine yükselmiştir. Bu ithalat 

değeri ile Türkiye’nin genel ithalat içerisindeki payı %3,9 olarak hesaplanmıştır.   

 

Tablo 1: Avrupa Birliği Genel İthalatı ve Sektörel İthalatın Gelişimi ile Türkiye’nin Payı 

 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatı: 
 

Avrupa Birliği ülkelerinin 2018 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı 2017 yılı 

ithalat verilerine göre %2,1 oranında artışla 94,6 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Avrupa 

Birliği’nin Türkiye’den hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı ise 2018 yılında %1,1 

oranında artışla 10,9 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 

 

Avrupa Birliği 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla oranla %6,7 oranında artışla 17 

milyar Euro değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde 

Türkiye’den %5,1 artışla 1,9 milyar Euro değerinde sektörel ithalat değeri kaydedilmiştir. 

 

 

 

 

 



 

  
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ  

 

Tablo 2: 2019 yılı sıralı Avrupa Birliği hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilk on 

tedarikçinin ithalat miktar ve değerleri 

 

Pazar Payları: 

Türkiye’nin Avrupa Birliği hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri pazarında Euro bazında 2017 

yılında %11,6 olan payı, 2018 yılında %1 azalarak %11,5 olarak kaydedilmiştir. Türkiye, bu 

dönemde Çin ve Bangladeş’in ardından Avrupa Birliği’nin en fazla ithalat yaptığı üçüncü ülke 

konumunu devam ettirmiştir.  

 

Türkiye’nin pazar payı 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2018 yılının aynı dönemine oranla 

%1,4 azalarak %11,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ilk sırada yer alan Çin’in payı %3,7 

oranında azalarak %33,6’dan %32,4’e gerilemiştir. Bununla birlikte ikinci sırada bulunan 

Bangladeş’in pazar payı %7,1 oranında artarak %17,4’ten %18,6 seviyesine yükselmiştir. 

 

Tablo 3: 2019 yılı sıralı Avrupa Birliği hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilk on 

tedarikçinin pazar payları 

 

Birim Fiyatlar: 

Türkiye’nin birim fiyatları 2018 yılında 2017 yılına göre %1,5 oranında azalmış ve kilogram 

başına 17,3 Euro olarak gerçekleşmiştir. Bu değerle Türkiye 2018 yılı genelinde, Avrupa 

Birliği’nin ilk on hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri tedarikçisi arasında en yüksek birim fiyata 

sahip dördüncü ülke durumundadır.  

 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde ise birim fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9 

oranında artarak kilogram başına 18,6 Euro olarak hesaplanmıştır.  
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Tablo 4: 2019 yılı sıralı Avrupa Birliği hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin 
birim fiyatları (Euro/KG) 

 

Tekstil ürünleri ithalatı: 
 

500 milyonluk nüfusa sahip olan Birlik’in 2018 yılında tekstil sektöründe en çok ithalat yaptığı 

10 ülke arasında, Türkiye Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin 

2018 yılında tüm dünyadan ithal ettiği tekstil ve hammaddeleri, bir önceki yıla oranla %1,8 

artarak 18,6 milyar Euro değerine ulaşmıştır.  

2018 yılı genelinde, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’den tekstil ürünleri ithalatı bir önceki 

yıla kıyasla %0,6 oranında yükselmiş ve 3,3 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir.  

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla %2,4 oranında artış ile 

Türkiye’den 581,2 milyon Euro değerinde tekstil ürünleri ithalatı yapılmıştır.  

 

Tablo 5: 2019 yılı sıralı Avrupa Birliği tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin ithalat 

miktar ve değerleri 

 

Pazar Payları: 

Avrupa Birliği tekstil ürünleri pazarında Euro bazında Türkiye’nin 2017 yılı genelinde %18,1 

olan payı, 2018 yılında %1,2 oranında azalarak %17,9 olarak kaydedilmiştir. Türkiye’nin 2019 

yılı Ocak-Şubat dönemindeki pazar payı ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,2 

oranında azalış göstermiş ve %16,7 olarak hesaplanmıştır.  
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Tablo 6: 2019 yılı sıralı Avrupa Birliği tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin pazar payları 

 

Birim Fiyatlar: 

Türkiye’nin birim fiyatları 2018 yılında 2017 yılına göre %3,7 oranında azalarak kilogram 

başına 3,9 Euro olmuştur. Birlik ülkelerinin 2017 yılında Türkiye’nin yaklaşık 1,7 katı kadar 

ithalat yaptığı Çin’in 2018 yılı birim fiyatı 4 Euro/KG değerindedir. Aynı dönemde Türkiye’nin 

birim fiyatı 3,9 Euro olarak kaydedilmiştir.  

 

Tablo 7: 2019 yılı sıralı Avrupa Birliği tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin birim 

fiyatları (Euro/KG) 

 

 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye’nin birim fiyatları 2018 yılının aynı dönemine 

oranla %1,5 oranında azalarak kilogram başına 3,8 Euro olarak hesaplanmıştır. Aynı dönem 

aralığında Çin’in birim fiyatları %7,6 oranında artmış ve kilogram başına 4,2 Euro seviyesinde 

seyretmiştir. 


