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Not: Avrupa Birliği’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatının 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 iplik ithalatı, değer bazında %19,6 oranında 

azalarak 7,3 milyar euro, miktar bazında ise %9,3 oranında azalarak 1,9 milyon ton 

değerinde gerçekleşmiştir. AB, iplik ithalatının %56,5’i olan 4,1 milyar euro’yu Birlik 

içinden, %43,5’i olan 3,2 milyar euro’yu ise Birlik dışından gerçekleştirmektedir.  

Çin, AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği iplik ithalatından aldığı %24 pay ile en 

büyük tedarikçi konumundadır. AB’nin Çin’den iplik ithalatı 2020 yılında değer 

bazında %21,5 oranında gerileyerek 762 milyon euro, miktar bazında ise %8,4 

gerileme ile 334 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye ise %20,3 oranındaki payı ile AB’nin en büyük ikinci 

iplik tedarikçisi olma konumunu sürdürmektedir. AB’nin, 

Türkiye’den 2020 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatı, değer 

bazında %19,9 azalarak 645 milyon euro, miktar bazında ise 

%15,8 oranında azalarak 222 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin Türkiye’den iplik ithalatı; sentetik-suni filament liflerden iplikler 252 milyon 

euro, pamuk ipliği 247 milyon euro, suni-sentetik devamsız liflerden iplikler 138 

milyon euro, yün ipliği 7 milyon euro, bitkisel iplik 1 milyon euro ve ipek ipliği ise 

0,01 milyon euro olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 4 / 14 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Avrupa Birliği İplik Dış Ticaret Raporu 

2020 Yılı Değerlendirmesi 

AB'NİN DEĞER BAZINDA İPLİK İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatı, 2019 yılına göre değer bazında %19,6 

oranında azalarak 7,3 milyar euro değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılındaki %0,9 

artışla en yüksek ithalat değeri olan 9,7 milyar euro’ya ulaşan iplik ithalatı, son 2 yılda 

%6,7 ve %19,6 oranlarında gerilemiştir.  
 

AB'NİN MİKTAR BAZINDA İPLİK İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılındaki iplik ithalatı, bir önceki yıla göre miktar bazında %9,3 oranında 

azalarak 1,9 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin miktar bazında iplik ithalatı 

son 3 yıldır kesintisiz olarak gerilemektedir.  
 

AB'NİN İPLİK İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatında kilogram başı birim fiyat,2019 

yılına göre %11,4 gerilemiş ve 3,79 euro ile son 10 yılın en düşük birim fiyatı olmuştur.   
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AB'NİN ÜLKELER BAZINDA İPLİK İTHALATI  

 

AB’nin iplik ithalatı, 2020 yılında değer bazında %19,6 oranında azalarak 7,3 milyar 

euro, miktar bazında ise %9,3 oranında azalarak 1,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

AB, iplik ithalatının %56,5’ini Birlik içerisinden, %43,5’ini ise Birlik dışarısından 

tedarik etmektedir. 2020 yılında AB’nin Birlik içinden iplik ithalatı değer bazında 

%18,5 oranında gerilerken, Birlik dışından ithalatı ise değer bazında %21 oranında 

gerilemiştir. 

AB’nin Birlik dışından en fazla iplik ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında Çin, %24 

payı ile ilk sırada yer almaktadır. AB’nin Çin’den iplik ithalatı 2020 yılında değer 

bazında %21,5 oranında azalarak 762 milyon euro, miktar bazında ise %8,4 oranında 

gerileyerek 334 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye, %20,3 payı ile AB’nin en büyük 2. iplik tedarikçisi konumundadır. AB’nin 

Türkiye’den 2020 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatı, değer bazında %19,9 azalarak 

645 milyon euro, miktar bazında ise %15,8 oranında azalarak 222 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği ithalatında; 

• Hindistan %12,6 payı ile 3. sırada, 

• ABD %4,4 payı ile 4. sırada, 

• Endonezya %4,4 payı ile 5. sırada yer almaktadır.  

 

Türkiye, AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatından aldığı %20,3 pay ile en 

büyük 2. iplik tedarikçisi konumundadır.  
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AB'NİN İPLİK İTHALATINDA BİRİM FİYATLAR  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatında birim fiyatlar %11,4 oranında 

azalarak 3,79 euro olarak gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik içinden gerçekleştirdiği iplik 

ithalatında birim fiyatlar %9,4 azalarak 5,39 euro, Birlik dışından ithalatında ise birim 

fiyatları %13,4 oranında azalarak 2,73 euro değerine gerilemiştir.  

2020 yılında AB’nin Birlik dışından gerçekleştirdiği iplik ithalatındaki birim fiyatlar 

ülkeler bazında incelendiğinde, ilk sırada 8,78 euro ile ABD’nin yer aldığı 

görülmektedir.  AB’nin ABD’den iplik ithalatında birim fiyatlar, bir önceki yıla göre 

%3,6 oranında gerilemiştir.  

AB’nin iplik ithalatında birim fiyatlarda 2. sırada 7,06 euro ile Japonya yer alırken, 3. 

sırada 5,50 euro ile İsviçre yer almaktadır. AB’nin Japonya’dan iplik ithalatındaki 

birim fiyatlar %0,3 gerilerken, İsviçre’den iplik ithalatındaki birim fiyatlar ise %0,1 

artış göstermiştir. 

Türkiye ise, AB’nin iplik tedarikinde en yüksek 5. birim fiyatlara sahiptir. AB’nin 2020 

yılında Türkiye’den iplik tedarikinde birim fiyatlar, %4,9 azalarak 2,91 euro’ya 

gerilemiştir. 
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AB'NİN ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA İPLİK İTHALATI  

 

AB’nin alt ürün grupları bazında iplik ithalatı değer bazında incelendiğinde en çok 

ithal edilen ürün grubunun, sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu 

görülmektedir. AB’nin sentetik-suni filament liflerden iplikler ithalatı 2020 yılında 

değer bazında %20,1 azalarak 4,1 milyar euro değerinde gerçeklemiştir. AB’nin en 

fazla ithalat yaptığı 2. iplik ürün grubu ise 1,1 milyar euro ithalatı ile pamuk ipliğidir. 

Bu dönemde AB’nin pamuk ipliği ithalatında %14,3 gerileme yaşanmıştır. AB’nin 

sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ithalatı ise %20,8 gerileyerek 1 milyar euro 

değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler ithalatı 

%22,2 gerileme ile 784 milyon euro, bitkisel liften iplik ithalatı %12,4 gerileme ile 217 

milyon euro ve ipek ipliği ithalatı ise %31,4 gerileme ile 88 milyon euro değerinde 

gerçekleşmiştir. 

 

AB’nin alt ürün grupları bazında iplik ithalatı miktar bazında incelendiğinde, 2020 

yılında en çok ithal edilen ürün grubunun 1,3 milyon ton değeri ile sentetik-suni 

filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. AB’nin sentetik-suni filament 

liflerden iplikler ithalatı 2020 yılında %6,7 oranında gerilemiştir. AB’nin en fazla 

ithalat yaptığı 2. iplik ürün grubu olan pamuk ipliği ithalatı ise 321 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. Sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ithalatı ise miktar bazında 

%19,2 oranında azalarak 214 bin ton olarak gerçekleşmiştir. AB’nin 2020 yılındaki 

bitkisel liften iplik ithalatı %9,4 azalarak 49 bin ton, yün ve ince-kaba hayvan 

kıllarından iplikler ithalatı %22,8 azalarak 46 bin ton ve ipek ipliği ithalatı ise %25,7 

gerileme ile 2 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  
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AB'NİN SENTETİK-SUNİ FİLAMENT LİFLERDEN  İPLİKLER İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatı, 

değer bazında %20,1 oranında azalarak 4,1 milyar euro, miktar bazında ise %6,7 

azalarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. AB, sentetik-suni filament liflerden 

iplik ithalatının %58,8’ini Birlik içerisinden tedarik ederken, %41,2’ini ise Birlik 

dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden sentetik-suni filament liflerden iplik tedariki, 2020 yılında değer 

bazında %18,9 azalarak 2,4 milyar euro, miktar bazında ise %7,5 azalarak 555 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %21,9 

oranında gerileyerek 1,7 milyar euro, miktar bazında ise %6,1 oranında azalarak 736 

bin dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla sentetik-suni filament liflerden iplik 

ithalatı gerçekleştirdiği ülke, %31 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den sentetik-suni 

filament liflerden iplik ithalatı değer bazında %20,7 azalarak 523 milyon euro, miktar 

bazında ise %8,1 azalarak 296 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye, AB’nin sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatında %14,9 payı ile 2. 

sırada yer almaktadır. 2020 yılında AB’nin Türkiye’den ithalatı değer bazında %18,1 

azalarak 252 milyon euro olurken, miktar bazında ise %12 azalarak 108 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatında; 

• ABD %8,1 payı ile 3. sırada, 

• Güney Kore %7,2 payı ile 4. sırada, 

• Japonya ise %6,3 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN PAMUK İPLİĞİ İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği pamuk ipliği ithalatı değer bazında %14,3 

azalarak 1,1 milyar euro, miktar bazında ise %9,5 azalarak 321 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin pamuk ipliği ithalatının %29,7’si Birlik içinden, %70,3’ü ise 

Birlik dışından tedarik edilmektedir.   

AB’nin Birlik içinden pamuk ipliği tedariki, 2020 yılında değer bazında %11,6 gerileme 

ile 324 milyon euro, miktar bazında ise %15 gerileme ile 70 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından pamuk ipliği tedariki ise değer bazında %15,4 

gerileme ile 768 milyon euro, miktar bazında ise %7,8 gerileme ile 251 bin ton 

değerinde kaydedilmiştir.  

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla pamuk ipliği ithalatı gerçekleştirdiği ülke, 

%34 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den pamuk ipliği ithalatı, 2020 yılında değer bazında 

%8,2 azalarak 261 milyon euro, miktar bazında ise %4,1 artarak 93 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. 

Türkiye, AB’nin Birlik dışından pamuk ithalatında %32,1 payı ile en büyük 2. tedarikçi 

konumundadır. 2020 yılında AB’nin Türkiye’den pamuk ipliği ithalatı değer bazında 

%18,2 azalarak 247 milyon euro, miktar bazında ise %18,8 azalarak 83 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği pamuk ipliği ithalatında; 

• Pakistan %8,5 payı ile 3. sırada, 

• Mısır %7,2 payı ile 4. sırada, 

• Çin %6,7 payı ile 5. sırada yer almaktadır. 
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AB'NİN SENTETİK-SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİKLER İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatı 

değer bazında %20,8 oranında azalarak 1 milyar euro, miktar bazında ise %19,2 

oranında azalarak 214 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. AB, sentetik-suni devamsız 

liflerden iplik ithalatının %59,1’ini Birlik içinden gerçekleştirirken, %40,9’unu Birlik 

dışından gerçekleştirmektedir.   

2020 yılında AB’nin Birlik içinden sentetik-suni devamsız liflerden iplik tedariki, değer 

bazında %17,2 oranında azalarak 595 milyon euro, miktar bazında ise %17,2 azalarak 

82 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından ithalatı ise değer bazında 

%25,6 azalarak 411 milyon euro, miktar bazında ise %20,4 oranında azalarak 133 bin 

ton değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye, %33,6 payı ile AB’nin en büyük sentetik-suni devamsız liflerden iplik 

tedarikçisi konumundadır. AB’nin Türkiye’den 2020 yılındaki ithalatı değer bazında 

%25,6 azalarak 138 milyon euro, miktar bazında ise %20,9 azalarak 30 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir.  

Endonezya %23,8 payı ve 98 milyon euro tedariki AB’nin sentetik-suni devamsız 

liflerden iplik ithalatında 2. Sırada, Çin ise %17,1 payı ve 70 milyon euro tedariki ile 

3. Sırada yer almaktadır. 

AB’nin sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatında; 

• Hindistan %12 payı ile 4. sırada, 

• Vietnam %2,2 payı ile 5. sırada yer almaktadır.  

 

 

 

 



 

Sayfa 11 / 14 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Avrupa Birliği İplik Dış Ticaret Raporu 

2020 Yılı Değerlendirmesi 

AB'NİN YÜN VE İNCE-KABA HAYVAN KILLARINDAN İPLİKLER İTHALATI 

 

AB’nin 2020 yılındaki yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler ithalatı, değer 

bazında %22,2 oranında azalarak 784 milyon euro, miktar bazında ise %22,8 azalarak 

46 bin ton olarak gerçekleşmiştir. AB, yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler 

ithalatının %80,3’ünü Birlik içerisinden tedarik ederken, %19,7’sini ise Birlik dışından 

tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler ithalatı, 2020 

yılında değer bazında %22 azalarak 630 milyon euro, miktar bazında ise %21 

gerileyerek 37 bin tona gerilemiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında 

%23,1 oranında gerileme ile 154 milyon euro, miktar bazında ise %29,5 gerileme ile 9 

bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin ülkeler bazında yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler 

ithalatında ilk sırada, %23,7 payı ile İngiltere yer almaktadır. AB’nin İngiltere’den 

ithalatı değer bazında %35,9 azalarak 36 milyon euro, miktar bazında ise %41,5 

azalarak 3 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

Çin, %16,6 payı ve 26 milyon euro tedariki ile AB’nin en büyük 2. yün ve ince-kaba 

hayvan kıllarından iplikler tedarikçisi, Peru ise %14,7 payı ve 23 milyon euro tedariki 

ile en büyük 3. tedarikçi konumundadır.  

Türkiye ise %4,3 payı ile AB’nin en büyük 7. yün ve ince-kaba hayvan kıllarından 

iplikler tedarikçisi konumundadır. AB’nin Türkiye’den ithalatı değer bazında %29,1 

azalarak 7 milyon euro, miktar bazında ise %29,4 azalarak bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. 
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AB'NİN BİTKİSEL ELYAFTAN İPLİK İTHALATI  

 

AB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği bitkisel elyaftan iplik ithalatı değer bazında %12,4 

oranında azalarak 217 milyon euro, miktar bazında ise %9,4 oranında azalarak 49 bin 

ton değerinde gerçekleşmiştir. AB, bitkisel elyaftan iplik ithalatının %47’sini Birlik 

içerisinden tedarik ederken, %53’ünü ise Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden bitkisel elyaftan iplik tedariki, 2020 yılında değer bazında %0,4 

azalarak 102 milyon euro, miktar bazında ise %1,3 azalarak 18 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %20,9 oranında 

gerileme ile 115 milyon euro, miktar bazında ise %13,2 gerileme ile 32 bin ton 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla bitkisel elyaftan iplik ithalatı 

gerçekleştirdiği ülke, %56,7 payı ile Çin’dir. AB’nin Çin’den bitkisel elyaftan iplik 

ithalatı değer bazında %27,4 azalarak 65 milyon euro, miktar bazında ise %18,5 

azalarak 8 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin Birlik dışından bitkisel elyaftan iplik ithalatında %14 payı ile Tunus 2. sırada 

yer almaktadır. 2020 yılında AB’nin Tunus’tan ithalatı 16 milyon euro olarak 

gerçekleşmiştir. Bangladeş ise %12,5 payı ve 14 milyon euro tedariki ile birlikte 3. 

sırada yer almaktadır. 

Türkiye ise %1,3 payı ve 1,5 milyon euro tedariki ile AB’nin en büyük 6. bitkisel 

elyaftan iplik tedarikçisi konumundadır. 2020 yılında AB’nin Türkiye’den tedariki 

değer bazında %44,3 artarken, miktar bazında ise %128,5 oranında artmıştır. 
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AB’nin 2020 yılındaki ipek ipliği ithalatı değer bazında %31,4 oranında azalarak 88 

milyon euro, miktar bazında ise %25,7 azalarak 2 bin ton olarak gerçekleşmiştir. AB, 

ipek ipliği ithalatının %58,6’sını Birlik içerisinden tedarik ederken, %40,4’ünü ise 

Birlik dışından tedarik etmektedir.  

AB’nin Birlik içinden ipek ipliği tedariki, 2020 yılında değer bazında %34,1 gerileme 

ile 52 milyon euro, miktar bazında ise %24,4 gerileme ile bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. AB’nin Birlik dışından tedariki ise, değer bazında %27,1 oranında 

gerileme ile 36 milyon euroya, miktar bazında ise %27,6 gerileme ile bin tona 

gerilemiştir. 

2020 yılında AB’nin Birlik dışından en fazla ipek ipliği ithalatı gerçekleştirdiği ülkelere 

bakıldığında, ilk sırada %75,4 payı ve 27 milyon euro tedariki ile Çin yer almaktadır. 

AB’nin Çin’den ithalatı bir önceki döneme göre değer bazında %26,2 oranında azalarak 

27 milyon euro, miktar bazında ise %26,4 oranında gerileme ile bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir. 

Vietnam %7,5 payı ve 3 milyon euro tedariki ile AB’nin en büyük 2. İpek ipliği 

tedarikçisi, Tunus ise %4,9 payı ve 2 milyon euro tedariki ile en büyük 3. İpek ipliği 

tedarikçisi konumundadır.  
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