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AVRUPA BİRLİĞİ HAZIRGİYİM VE TEKSTİL 

PAZARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ 
 

Avrupa Birliği Genel İthalatı ve Sektörel İthalatın Genel Görünümü 
 

Eurostat’tan alınan veriler ışığında Avrupa Birliği’nin Birlik dışındaki ülkelerden ithalatının 

2020 yılında 2019 yılına göre %11,5 oranında azalarak 1,94 trilyon Euro’dan 1,72 trilyon Euro 

seviyesine düştüğü görülmektedir.  

 

2021 Ocak-Kasım döneminde AB-27’nin genel ithalatı 1,9 trilyon Euro olarak hesaplanmıştır. 

AB-27’nin Türkiye’den genel ithalatı ise 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 2020 yılı aynı 

dönemine göre %24,6 oranında artarak 71,2 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu ithalat 

değerini pandemi etkilerinin olmadığı 2019 yılı değeri ile karşılaştırdığımız zaman %10,4 artış 

yaşandığı görülmektedir. Bu ithalat değeri ile Türkiye’nin genel ithalat içerisindeki payı 2021 

yılı içinde %3,7 olarak hesaplanmıştır.   

 

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

 

 

Hazır giyim ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatı: 
 

Avrupa Birliği-27 ülkelerinin 2020 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı 2019 

yılı ithalat verilerine göre %9,6 oranında artışla 98,1 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir ve 

bu dönemde 43,3 milyar Euro değerinde ithalat değeri ile Çin AB-27 ülkelerinin birinci 

tedarikçisi konumunda iken, Bangladeş 12,6 milyar Euro ile ikinci, Türkiye ise 9,3 milyar Euro 

ile üçüncü büyük tedarikçisi konumunda olmuştur.  

 

AB-27 ülkeleri 2021 Ocak-Kasım döneminde 2020 yılına göre %14,8 oranında ve 2019 yılına 

oranla %6,1 oranında düşüş ile 78,1 milyar Euro değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı 

gerçekleştirmiştir. Geçen yıl aynı döneme göre Türkiye’den %13,3 oranında artış ile 9,6 milyar 

Euro değerinde sektörel ithalat değeri kaydedilmiştir. Bu ithalat değeri ile Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı içerisindeki payı %12,3 olarak hesaplanmıştır.   
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Tablo 2: Avrupa Birliği hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin ithalat 

değerleri 

 

Tablo 3: Avrupa Birliği hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin ithalat 

miktarları 

 

Hazır giyim ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Pazar Payları: 

Türkiye’nin AB-27 hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri pazarında Euro bazında 2019 yılında 

%11 olan payı, 2020 yılında %9,5 olarak kaydedilmiştir. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 

pazar payı, 2020 yılının aynı dönemine oranla %33 ve 2019 yılı aynı dönemine göre %12,2 

oranında artarak Euro bazında %12,3 olarak gerçekleşmiştir. İlk sırada yer alan diğer 

tedarikçilerin pazar payları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Tablo 4: Avrupa Birliği hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin Euro 

bazında pazar payları 
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Hazır giyim ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Birim Fiyatlar: 

Türkiye’nin AB-27 ülkeleri için birim fiyatları 2020 yılında 2019 yılına göre %3,7 oranında 

düşüş yaşamış ve kilogram başına 16,9 Euro olarak gerçekleşmiştir. Bu değerle Türkiye 2020 

yılı genelinde, Avrupa Birliği’nin ilk on hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri tedarikçisi 

arasında en yüksek birim fiyata sahip yedinci ülke durumunda olmuştur. 

 

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye birim fiyatları ise 2020 yılı aynı dönemine göre %3,8 

ve 2019 yılı aynı dönemine göre %6,6 oranında azalarak kilogram başına 16,4 Euro olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Tablo 5: Avrupa Birliği hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin birim 

fiyatları  

 

 

Hazır giyim Ürünleri İthalatı: 
 

Avrupa Birliği-27 ülkelerinin 2020 yılında hazır giyim ürünleri (Fasıl 61: Örme Giyim 

Eşyaları ve Aksesuarlar ve Fasıl 62: Dokuma Giyim Eşyaları ve Aksesuarlar) ithalatı 2019 

yılı ithalat verilerine göre %14,3 oranında düşüşle 68,5 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir 

ve bu dönemde 20,6 milyar Euro değerinde ithalat değeri ile Çin AB-27 ülkelerinin birinci 

tedarikçisi konumunda iken, Bangladeş 12,3 milyar Euro ile ikinci, Türkiye ise 8 milyar Euro 

ile üçüncü büyük tedarikçisi konumunda olmuştur.  

 

AB-27 ülkeleri 2021 Ocak-Kasım döneminde 2020 yılına göre %3,6 oranında artış ve 2019 yılı 

aynı dönemine göre %11,5 oranında düşüş ile 65,7 milyar Euro değerinde hazır giyim ithalatı 

gerçekleştirmiştir. Geçen yıl aynı döneme göre Türkiye’den %13,7 oranında artış ile 8,4 milyar 

Euro değerinde sektörel ithalat değeri kaydedilmiştir. Bu değer pandemi etkilerinin olmadığı 

2019 yılı değeri ile karşılaştırıldığı zaman %2,5 oranında artış yaşandığı görülmektedir. Söz 

konusu değer ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin hazır giyim ürünleri ithalatı içerisindeki payı 

%12,8 olarak hesaplanmıştır.   
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Tablo 6: Avrupa Birliği hazır giyim ürünleri (61+62. Fasıllar) ithalatında ilk on tedarikçinin 

ithalat değerleri 

 

Tablo 7: Avrupa Birliği hazır giyim ürünleri (61+62. Fasıllar) ithalatında ilk on tedarikçinin 

ithalat miktarları 

 

 

Hazır giyim Ürünleri İthalat Birim Fiyatları: 
 

Türkiye’nin Fasıl 61 ve 62 ürünleri AB-27 ülkeleri için birim fiyatları 2020 yılında 2019 yılına 

göre %2,5 oranında düşüş yaşamış ve kilogram başına 21,7 Euro olarak gerçekleşmiştir. Bu 

ürünler için en yüksek birim fiyata sahip olan ilk üç ülke ise sırasıyla Tunus, Fas ve Vietnam 

olmuştur. Türkiye ise 2020 yılı genelinde, Avrupa Birliği’nin ilk on hazır giyim ve konfeksiyon 

ürünleri tedarikçisi arasında en yüksek birim fiyata sahip dördüncü ülke durumunda olmuştur.  

 

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye birim fiyatları ise 2020 yılına göre %5,4 ve 2019 yılı 

aynı dönemine göre %6,7 oranında azalarak kilogram başına 20,8 Euro olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 8: Avrupa Birliği hazır giyim ürünleri (61+62. Fasıllar) ithalatında ilk on tedarikçinin birim 

fiyatları  

 

 

Hazır Eşya Ürünleri İthalatı: 
 

Avrupa Birliği-27 ülkelerinin 2020 yılında kişisel koruyucu donanımların da yer aldığı Fasıl 

63: Diğer Hazır Eşyalar ve Ev Tekstil ürünleri ithalatı, 2019 yılı ithalat verilerine göre %209 

oranında ciddi bir artışla 29,6 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında 22,7 milyar 

Euro değerinde ithalat değeri ile Çin AB-27 ülkelerinin birinci tedarikçisi konumunda iken, 

Pakistan 1,4 milyar Euro ile ikinci, Türkiye ise 1,2 milyar Euro ile üçüncü büyük tedarikçisi 

konumunda olmuştur.  

 

AB-27 ülkeleri 2021 Ocak-Kasım döneminde 12,4 milyar Euro değerinde hazır eşya ürünleri 

ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu rakam pandemi etkisindeki 2020 değerinden %56,1 oranında 

düşük, pandemi etkisinin görülmediği 2019 değerinden ise %39,4 oranında yüksektir.  

 

Bu dönemde Türkiye’den 1,2 milyar Euro değerinde sektörel ithalat değeri kaydedilmiştir. Bu 

rakam 2019 değerinden %30,2 ve 2020 değerinden %10,7 oranında yüksektir. Bu ithalat değeri 

ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin hazır eşya ürünleri ithalatı içerisindeki payı %9,9 olarak 

hesaplanmıştır. 

 

 

Tablo 9: Avrupa Birliği hazır eşya ürünleri (63. Fasıl) ithalatında ilk on tedarikçinin ithalat 

değerleri 
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Tablo 10: Avrupa Birliği hazır eşya ürünleri (63. Fasıl) ithalatında ilk on tedarikçinin ithalat 

miktarları 

 

 

Hazır Eşya Ürünleri İthalat Birim Fiyatları: 
 

Türkiye’nin Fasıl 63 ürünleri AB-27 ülkeleri için birim fiyatları 2020 yılında pandeminin de 

etkisiyle birlikte 2019 yılına göre %10,8 oranında artış yaşamış ve kilogram başına 6,9 Euro 

olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünler için en yüksek birim fiyata sahip olan ilk üç ülke ise sırasıyla 

Çin, Tunus ve Vietnam olmuştur. Türkiye ise 2020 yılı genelinde, Avrupa Birliği’nin ilk on 

hazır eşya ürünleri tedarikçisi arasında en yüksek birim fiyata sahip beşinci ülke durumunda 

olmuştur.  

 

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye birim fiyatları ise 2020 yılı aynı dönemine göre %2 

azalarak ve 2019 aynı dönemine göre %8,2 oranında artarak kilogram başına 6,7 Euro olarak 

hesaplanmış ve Türkiye ilk on ülke içerisinde dördüncü sırada yer almıştır. 

 

Tablo 11: Avrupa Birliği hazır eşya ürünleri (63. Fasıl) ithalatında ilk on tedarikçinin birim 

fiyatları 

 

 

 



  

İHKİB AR-GE ŞUBESİ 
 

 

Tekstil ve Hammaddeleri Ürünleri İthalatı: 
 

Avrupa Birliği’nin 2020 yılında tekstil sektöründe en çok ithalat yaptığı 10 ülke arasında, 

Türkiye Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği-27 ülkelerinin 2020 yılında 

tüm dünyadan ithal ettiği tekstil ve hammaddeleri, bir önceki yıla oranla %16 azalarak 15,3 

milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı genelinde, AB-27 ülkelerinin Türkiye’den 

tekstil ürünleri ithalatı bir önceki yıla kıyasla %10,6 oranında azalmış ve 2,6 milyar Euro 

değerinde gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 12: Avrupa Birliği tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin ithalat değerleri 

 

AB-27 ülkeleri 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 

%35,7 oranında ve 2019 yılı aynı dönemine göre %18,8 oranında artış ile Türkiye’den 3,3 

milyar Euro değerinde tekstil ürünleri ithalatı yapılmıştır. 

Tablo 13: Avrupa Birliği tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin ithalat miktarları 

 

 

Tekstil ve Hammaddeleri Ürünleri İthalatında Pazar Payları: 

AB-27 tekstil ürünleri pazarında Euro bazında Türkiye’nin 2019 yılı genelinde %16,1 olan payı, 

2020 yılında %6,4 oranında artarak %17,2 olarak kaydedilmiştir. Türkiye’nin AB-27 ülkeleri 

içinde 2021 yılı Ocak-Kasım dönemindeki pazar payı ise, bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla %14,1 oranında artış göstermiş ve %19,4 olarak hesaplanmıştır.  
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Tablo 14: Avrupa Birliği tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin pazar payları 

 

 

Tekstil ve Hammaddeleri Ürünleri İthalatında Birim Fiyatlar: 

Türkiye tekstil ürünlerinin AB-27 ülkeleri için birim fiyatları 2020 yılında 2019 yılına göre 

%8,2 oranında azalarak kilogram başına 3,5 Euro seyrinde olmuştur.  

 

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Türkiye’nin AB-27 ülkeleri için birim fiyatları 2020 

yılının aynı dönemine oranla %4,9 oranında artış ve 2019 yılı aynı dönemine göre %3,4 

oranında düşüş ile kilogram başına 3,7 Euro olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 15: Avrupa Birliği tekstil ürünleri ithalatında ilk on tedarikçinin ithalat birim fiyatları  
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