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YÖNETİCİ ÖZETİ  

Dünyada 2020 yılı iplik ihracatının %19,9 oranında gerileyerek 38,4 milyar dolar 

değerinde gerçekleştirildiği, son 10 yılda ise ihracatın 16 milyar dolar seviyesine 

düştüğü gözlemlenmektedir.  İplik ürün grubunda dünyanın en büyük ihracatçısı 

konumunda olan Çin, küresel iplik ihracatından aldığı %25,4 pay ve 9,8 milyar dolar 

ihracatı ile birinci sırada yer almaktadır.  

İplik ürün grubu dış ticareti alt ürün grupları bazında incelendiği raporda, bütün 

ürün gruplarının 2020 yılındaki ihracatında gerilemeler yaşandığı 

gözlemlenmektedir. Öte yandan 2016 yılına göre ihracatı artan tek ürün grubu ise 

yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler ürün grubudur.  

Türkiye 2020 yılında küresel iplik ihracatından aldığı payı arttırarak %4,2 oranına 

yükselmiş, Dünya’nın en büyük iplik tedarikçileri arasında 6. sıraya yerleşmiştir. 

Türkiye, toplam iplik ihracatının %10,2’sini İtalya’ya gerçekleştirmektedir.  

Küresel iplik ithalatına bakıldığında ise ithalatın bir önceki yıla göre %17,2 oranında 

azalarak 38,4 milyar dolar seviyesine gerilediği, küresel iplik ithalatında Çin’in %15,4 

pay ile birinci sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. 

Türkiye ise küresel iplik ithalatından aldığı %6,6’lık payı 2020 yılında da koruyarak, 

dünyanın en büyük 2. iplik tedarikçisi konumunu sürdürmektedir. Türkiye’nin iplik 

ithalatı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında küresel iplik 

ithalatından %7 pay alan Türkiye’nin payının %6,6’ya düşmesi dikkat çekicidir. 

 

 

Küresel iplik dış ticaretinin değerlendirildiği rapor, her yıl küresel dış ticaret verilerinin 

açıklanmasıyla birlikte yılda bir defa olmak üzere hazırlanmaktadır. Rapora ilişkin detaylı bilgi için 

tekstilarge@itkib.org.tr adresine e-posta atabilir ya da İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 

İhracatçıları Birliği (İTHİB) web sayfası ve İTHİB aplikasyonunda yer alan Tekstil ve Hammaddeleri 

Sektörü Küresel İthalat Portalını inceleyebilirsiniz. Hazırlanan portalda üzerine tıkladığınız ülkenin 

son 5 yıllık iplik ithalatını inceleyebilir, başka ülkelerle karşılaştırma yapabilirsiniz. 

Küresel İthalat Portalı:  https://www.ithib.org.tr/kuresel_ithalat/tekstil.htm  

mailto:tekstilarge@itkib.org.tr
https://www.ithib.org.tr/kuresel_ithalat/tekstil.htm
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DÜNYA İPLİK DIŞ TİCARETİ 

YILLAR İTİBARIYLA DÜNYA İPLİK İHRACATI 

 

Son 10 yıldaki küresel iplik ihracatına bakıldığında ihracatın aynı seviye kaldığı 

gözlemlenmektedir. Esasında 2011 yılında 54,4 milyar dolara kadar yükselen dünya 

iplik ihracatı 2014 yılında %2,9, 2015 yılında ise %10,6 ve 2016 yılında %5 oranında 

gerileyerek 44,8 milyar dolar seviyelerine gerilemiştir.  2017 yılındaki %6,3 ve 2018 

yılındaki %8,6 artış ile 51,8 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya iplik ihracatı, 2020 

yılında %19,9 oranında azalarak 38,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

DÜNYA İPLİK İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  
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Dünya’da en fazla iplik ihracatı gerçekleştiren ülkelerine bakıldığında Çin, 9,8 milyar 

dolarlık ihracatı ve dünya ihracatından aldığı %25,4 oranında pay ile birinci sırada yer 

almaktadır. 2020 yılında Çin’in iplik ihracatı %21,6 oranında gerilemiştir.  

Hindistan, 2020 yılında yaşadığı %16,4 oranındaki düşüşe rağmen 4,1 milyar dolarlık 

iplik ihracatı ile dünyanın en büyük 2. iplik ihracatçısı, Vietnam ise 3,5 milyar dolar 

değerinde ihracatıyla dünyanın en büyük 3. iplik ihracatçısıdır.  

Türkiye ise 2020 yılında 1,6 milyar dolar değerinde iplik ihracatı gerçekleştirmiş olup, 

küresel iplik ihracatında 6. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin iplik ihracatı 2020 

yılında %10,2 oranında gerilerken, küresel ihracattan ise %4,2 pay almaktadır.   

Dünya’da en fazla iplik ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülkeye bakıldığında tüm ülkelerin 

ihracatında düşüş gözlemlenmesi dikkat çekicidir. En dikkat çekici düşüş ise ABD’de 

gözlemlenmektedir. ABD, 2016 yılında 2,9 milyar dolar değerinde olan iplik ihracatını 

2018’e kadar her yıl kesintisiz artırmış; ABD’nin 2020 yılındaki ihracatı ise bir önceki 

yıla göre %32,2 oranında azalmıştır.  

 

Dünyanın en büyük 6. iplik ihracatçısı olan Türkiye’nin ise küresel ihracattan aldığı 

pay %4,2’dir. Türkiye’nin dünya iplik ihracatındaki payı yıllar içerisinde artan bir ivme 

sergilemiştir. 2011 yılında %3 seviyesinde olan pay oranı, 2020 yılında %4,2 seviyesine 

yükselmiştir.  

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA  DÜNYA İPLİK İHRACATI 
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Dünyada 2020 yılında gerçekleştirilen iplik ihracatı alt ürün grupları bazında 

incelendiğinde, ilk sırada %43,4 payı ile sentetik-suni filament liflerden ipliklerin 

olduğu gözlemlenmektedir. Dünya sentetik-suni filament liflerden iplikler ihracatı, 

%20 oranında düşüş göstererek 16,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Pamuk ipliği, 11,8 milyar dolar değerinde gerçekleşen ihracatı ve %30,6 payı ile dünya 

iplik ihracatında 2. alt ürün grubunu oluşturmaktadır. 2020 yılındaki pamuk ipliği 

ihracatında %17,5 düşüş gözlemlenmiştir. 

Sentetik-suni devamsız liflerden iplik ihracatı ise, %22,9 oranında azalarak 6,2 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ihracatının 

toplam iplik ihracatındaki payı ise %16,2’dır.  

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından İplikler ihracatı ise %25,2 oranında azalarak 

2,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatındaki 

payı ise %6,5’tir. 

Dünyada 2020 yılında gerçekleşen bitkisel liften iplik ihracatı %8,4 oranında azalarak 

989 milyon dolar olmuştur. Bitkisel liften iplik ihracatının toplam iplik ihracatındaki 

payı ise %2,6’dır. 

İpek ipliği ihracatı ise 2020 yılında %32,1 oranında azalarak 235 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. İpek ipliği ihracatının toplam iplik ihracatındaki payı %0,6’dır.  

Küresel ölçekte iplik ihracatına bakıldığında son 5 yılda tüm ürün gruplarındaki 

ihracat miktarlarında düşüş kaydedilmiştir.  

SENTETİK SUNİ FİLAMENT LİFLERDEN İPLİK İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 
2020 yılında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatı 16,7 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2017’de %5,4 ve 2018’de %14,8 oranında artarak 22 milyar dolar 

seviyelerine çıkan sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatı, 2019 yılından itibaren 

düşüşe geçerek 2020 yılında ise %20 oranında azalma kaydetmiştir. 
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Sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatında ilk sırada %33,3 pay ile Çin yer 

almaktadır. 2020 yılında Çin’in ihracatı %18,5 düşerek 5,6 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. ABD, 2020 yılındaki %23,9 oranındaki düşüşe rağmen 927 milyon 

dolarlık sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatı ile dünyanın en büyük 2. 

ihracatçısı, Güney Kore ise 882 milyon dolar değerinde ihracatıyla dünyanın en büyük 

3. ihracatçısıdır.  

Türkiye ise 2020 yılında 629 milyon dolar değerinde sentetik-suni filament liflerden 

iplik ihracatı gerçekleştirmiş olup, küresel iplik ihracatında 10. sırada yer almaktadır. 

Dünya’da en fazla sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatı gerçekleştiren ilk 10 

ülkeye bakıldığında en dikkat çekici düşüş Hindistan’da gözlemlenmektedir. 

Hindistan, 2016 yılında 1 milyar dolar değerinde olan ihracatı 2018’e kadar her yıl 

kesintisiz yükselirken 2019 yılında düşüşe geçmiş ve 2020 yılında %31,4 oranında 

düşerek toplamda 817 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

PAMUK İPLİĞİ İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

2020 yılında pamuk ipliği ihracatı 11,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017’de 

%8,3 ve 2018’de %6 oranında artarak 15,8 milyar dolar seviyelerine çıkan pamuk ipliği 

ihracatı, 2019 yılında düşüşe geçerek 2020 yılında %17,5 oranında azalmıştır.  

Pamuk ipliği ihracatında ilk sırada %22,9 payı ile Hindistan yer almaktadır. 2020 

yılında Hindistan’ın ihracatı %8 azalarak 2,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Dünya pamuk ipliği ihracatında 2. sırada %21,6 payı ile Vietnam yer almaktadır. 

Vietnam’ın ihracatı 2020 yılında %9 oranında azalarak 2,5 milyar dolar olmuştur. Çin 

ise 1,1 milyar dolar değerinde ihracatıyla dünyanın en büyük 3. ihracatçısıdır.  

Türkiye, 2020 yılında 486 milyon dolar değerinde pamuk ipliği ihracatı gerçekleştirmiş 

olup, küresel iplik ihracatında 8. sıraya yükselmiştir. Türkiye’nin pamuk ipliği ihracatı 

%9,1 oranında azalırken, küresel ihracattan %4,1 pay almaktadır. 
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Dünya’da en fazla pamuk ipliği ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülkeye bakıldığında, artış 

yaşanan tek ülkenin Özbekistan olması dikkat çekicidir. Özbekistan, 2016 yılında 

pamuk ipliği ihracatı gerçekleştirmezken 2017 yılı itibariyle ihracatında kademeli bir 

artış gözlemlenmiştir. 2020 yılında 1,6 artış oranı ile 941 milyon dolarlık pamuk ipliği 

ihracatı gerçekleştirmiştir. Özbekistan’ın dünya pamuk ipliği ihracatından aldığı pay 

%8’dir. 

2020 yılı iplik ihracatında en önemli düşüşlerden biri ise ABD’de yaşanmıştır. 2019 

yılında 1,2 milyar dolar ihracatla dünyanın en büyük 4. pamuk ipliği ihracatçısı olan 

ABD, 2020 yılında ihracatındaki %39,7 oranında düşüşle 6. sıraya gerilemiştir. 

SENTETİK SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİK İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

2020 yılında sentetik-suni devamsız liflerden iplik ihracatı 6,2 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2019 yılında düşüşe geçen sentetik-suni devamsız liflerden iplik 

ihracatı, 2020 yılında %22,9 oranında azalma kaydetmiştir. 

Sentetik suni devamsız liflerden iplik ihracatında ilk sırada %33,5 payı ile Çin yer 

almaktadır. 2020 yılında Çin’in ihracatı %17,7 azalarak 2,1 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Dünya sentetik suni devamsız liflerden iplik ihracatında 2. sırada 

%12,2 payı ile Endonezya yer almaktadır. Endonezya’nın ihracatı 2020 yılında %37,1 

oranında azalarak 761 milyon dolar olmuştur. Hindistan ise 476 milyon dolar 

değerinde ihracatıyla dünyanın en büyük 3. ihracatçısıdır.  

Türkiye, 2020 yılında 464 milyon dolar değerindeki ihracatıyla, küresel sentetik suni 

devamsız liflerden iplik ihracatında 4. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin sentetik suni 

devamsız liflerden iplik ihracatı %5,7 oranında azalırken, küresel ihracattan %7,4 pay 

almaktadır. 



 

Sayfa 9 / 21 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Küresel İplik Dış Ticareti 

2020 Yılı Değerlendirmesi 

Dünya’da en fazla sentetik suni devamsız liflerden iplik ihracatı gerçekleştiren ilk 10 

ülkeye bakıldığında tüm ülkelerin ihracatında düşüş gözlemlenmesi dikkat çekicidir.  

En yüksek düşüşü yaşayan ülke %38 oranındaki düşüşle Hong Kong’dur. 2019 yılında 

%3,4 pay ile 7. sırada yer alan Hong Kong, 2020 yılında %2,7 pay ile 8. sıraya 

düşmüştür. Hong Kong’un ihracatı 167 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

YÜN VE İNCE-KABA HAYVAN KILLARINDAN İPLİK İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 
 

2020 yılında yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ihracatı 2,5 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ihracatı, 2019 

yılında %4,7 oranında düşüş göstererek 3,4 milyar dolar seviyesine düşerken, 2020 

yılında ise %25,2 oranında azalmıştır.  

Çin, %30,2 payı ile yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ihracatında ilk sırada yer 

almaktadır. 2020 yılında Çin’in ihracatı %30,5 azalarak 765 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Dünya yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ihracatında 2. sırada İtalya yer 

almaktadır. İtalya’nın ihracatı 2020 yılında %20 azalarak 453 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Hong Kong ise 188 milyon dolar değerinde ihracatıyla dünyanın en 

büyük 3. ihracatçısıdır.  

Dünya yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplik ihracatında ilk 10 ülke içinde yer 

alan ülkelerin tümünde bir düşüş trendi gözlemlenirken en dikkat çekici düşüş 

Hindistan’da yaşanmıştır. 2020 yılında %39,3 oranında düşüş yaşayan Hindistan, 71 

milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Hindistan’ın küresel yün ve ince-

kaba hayvan kıllarından iplik ihracatından aldığı pay 2,8’dir. 
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BİTKİSEL LİFTEN İPLİK İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER 

 

Dünya’da 2020 yılında bitkisel liften iplik ihracatı, %8,4 oranında azalarak 989 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bitkisel liften iplik ihracatında ilk sırada %55,2 payı 

ile Bangladeş yer almaktadır. Bangladeş’in 2020 yılındaki bitkisel iplik ihracatı %8,2 

oranında artarak 546 milyon dolar olmuştur. Çin, %19,1 payı ve 189 milyon dolar 

ihracatı ile 2. sırada yer alırken, İtalya ise %5,8 payı ve 57 milyon dolar ihracatı ile 3. 

sırada yer almaktadır. Türkiye, %1,5 payı ile dünyanın en büyük 8. bitkisel liften iplik 

ihracatçısıdır. 2020 yılında Türkiye’nin bitkisel iplik ihracatı, %19,2 oranında artarak 

15 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

İPEK İPLİĞİ İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER 
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Dünya’da 2020 yılında ipek ipliği ihracatı, %8,4 oranında azalarak 989 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. İpek ipliği ihracatında ilk sırada %10 payı ile Çin yer 

almaktadır. Çin’in 2020 yılındaki ipek ipliği ihracatı %29,4 oranında azalarak 99 

milyon dolar olmuştur.  Romanya %4,4 payı ve 44 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada 

yer alırken, İtalya ise %2,8 payı ve 28 milyon dolar ihracatı ile 3. sırada yer almaktadır. 

 

TÜRKİYE’NİN İPLİK İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

 
 

Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği iplik ihracatı %10,2 oranında azalarak 1,6 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, ilk 10 ülkeye 2020 yılında 958 milyon 

dolar değerinde iplik ihracatı yapmıştır. 2020 yılında ihracatındaki %10,2 oranındaki 

düşüşe rağmen, ilk 10 ülkeye yapılan iplik ihracatı, Türkiye’nin iplik ihracatından %59 

pay almaktadır. 

Türkiye’nin iplik ihracatından %10,2 pay alan İtalya, 166 milyon dolarlık tedariki ile 

ilk sırada yer almaktadır. İtalya’ya yapılan iplik ihracatı, 2020 yılında %22,3 oranında 

azalmıştır. İngiltere %9 payı ve 146 milyon dolarlık iplik tedariki ile 2. sırada yer 

alırken, ABD ise %6,9 payı ve 112 milyon dolarlık iplik tedariki ile 3. sırada yer 

almaktadır.  

Türkiye’nin iplik ihracatı gerilerken küresel ölçekte ihracattaki payı kısmen de olsa 

artmıştır. 2020 yılında küresel ölçekte yaşanan talep daralmasından Türkiye, 

etkilenmiş olsa da payını koruyabilmeyi başarmıştır. 
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA DÜNYA İPLİK İHRACATI  

 

Türkiye’nin iplik ihracatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada %38,7 

payı ile sentetik-suni filament liflerden iplikler gelmektedir. Bu ürün grubunda 2020 

yılında yapılan ihracat, %14,6 oranında azalarak 629 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.   

Türkiye’nin iplik ihracatındaki 2. en büyük alt ürün grubu ise pamuk ipliğidir. 486 

milyon dolarlık ihracatı ile iplik ihracatından %29,9 pay alan pamuk ipliği ihracatı, 

2020 yılında %9,1 oranında azalmıştır.  

Sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ihracatı ise %5,7 oranında azalarak 464 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sentetik-suni devamsız liflerden iplikler, Türkiye 

iplik ihracatından %28,5 pay almaktadır. Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler 

31 milyon dolarlık ihracatı ile Türkiye ihracatından %1,9 alırken, bitkisel liften iplik 

ihracatı ise %0,9 pay almaktadır. 

YILLAR İTİBARIYLA DÜNYA İPLİK İTHALATI 

 

2020 yılında Dünya iplik ithalatı, bir önceki yıla göre %17,2 oranında azalarak, 38,4 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında %7,3 artışla 51,7 milyar dolar 

seviyesine kadar yükselen dünya iplik ithalatı, 2014’ten beri bir azalma trendine 

girmiştir. Son 10 yıldaki en büyük artış ise %7,5 oranıyla 2018 yılında gözlemlenmiştir. 
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DÜNYA İPLİK İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

Dünya iplik ithalatında birinci sırada %15,4 payı ve 5,9 milyar dolar ithalatı ile Çin 

yer almaktadır. 2017 yılındaki %6 ve 2018 yılındaki %6,7 oranındaki artışlar ile 8,1 

milyar dolar seviyelerine ulaşan Çin iplik ithalatı, 2019 yılından itibaren düşmeye 

başlamış ve 2020 yılında %15,7 azalmıştır.  

Türkiye, 2,5 milyar dolar değerindeki iplik ithalatı ile dünyanın en büyük 2. iplik 

ithalatçısıdır. Türkiye’nin iplik ithalatı 2020 yılında %19,6 oranında düşüş yaşayarak 

küresel ithalattan %6,6 pay almaya devam etmektedir. 2016 yılında %5 oranında ve 

2017 yılında %14,6 oranında artarak 3,5 milyar dolar seviyesine kadar yükselen 

Türkiye iplik ithalatı, 2018 yılındaki %10,8 oranındaki düşüşle 3,1 milyar dolar 

seviyesine inmiştir.  

Dünya’nın en fazla iplik ithalatı gerçekleştiren ilk 10 ülkesi incelendiğinde tüm 

ülkelerin iplik ithalatında düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu ülkeler arasında en 

büyük düşüşü yaşayan İtalya, ithalatını 1,6 milyar dolar değerinde gerçekleştirerek 

küresel ithalattan %4,1 pay almış ve 5. sıraya düşmüştür.  
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA İPLİK İTHALATI 

 

2020 yılındaki küresel iplik ithalatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada 

%46,6 payı ile sentetik-suni filament liflerden ipliklerin olduğu gözlemlenmektedir. 

Dünya sentetik-suni filament liflerden iplikler ithalatı, %20,3 oranında azalarak 17,9 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

11,3 milyar dolar değerinde gerçekleşen ithalatı ve %29,3 payı ile dünya iplik 

ithalatındaki 2. büyük alt ürün grubu pamuk ipliğidir. 2020 yılındaki pamuk ipliği 

ithalatı, %11,2 oranında azalmıştır.  

Sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatı ise %16,7 oranında azalarak 5,9 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatının 

küresel iplik ithalatındaki payı %15,4’tür.  

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler ithalatı, 2020 yılında %22,4 oranında 

azalarak 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun toplam iplik 

ithalatındaki payı ise %5,6’dır.  

Dünyada 2020 yılında bitkisel liften iplik ithalatı %7,3 oranında azalarak 978 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bitkisel liften iplik ithalatının küresel iplik 

ithalatındaki payı ise %2,5’tir. 

İpek ipliği ithalatı ise 2020 yılında %28,1 oranında azalarak 196 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. İpek ipliği ithalatının küresel iplik ithalatındaki payı %0,5’tir. 

Küresel ölçekte iplik ithalatına bakıldığında 2017 yılındaki %7 ve 2018 yılındaki %7,3 

artışı ile 50,7 milyar dolar seviyesine ulaşırken 2019 yılındaki %7,1 azalma ile 

2015’teki 47,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2020 yılında ise %17,2 gerileyerek 

38,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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SENTETİK SUNİ FİLAMENT LİFLERDEN İPLİK İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

2020 yılında sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatı 17,9 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2017’de %8,7 ve 2018’de %7,9 oranında artarak 23,7 milyar dolar 

seviyelerine çıkan sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatı, 2020 yılında ise %20,3 

oranında azalma kaydetmiştir. 

Türkiye, sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatında %7,5 payı ile ilk sırada yer 

almaktadır. 2020 yılında Türkiye’nin sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatı 

%23,6 oranında azalarak 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 

sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatı 2017 yılında %8,2 oranında artarak 1,8 

milyar dolar seviyesine yükselirken, 2018 yılında ise %7,9 azalma ile 1,7 milyar dolar 

seviyesine gerilemiştir.  

Çin, 2020 yılındaki sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatındaki %15,8 

oranındaki azalmaya rağmen 1,3 milyar dolarlık ithalatı ile dünyanın en büyük 2. 

ithalatçısı, ABD ise 1,1 milyar dolarlık ithalatı ve küresel ithalattan aldığı %5,9 pay 

ile dünyanın en büyük 3. sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatçısı 

konumundadır.   

Dünya’da en fazla sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatı gerçekleştiren ilk 10 

ülkeye bakıldığında tüm ülkelerde düşüş yaşandığı; en dikkat çekici düşüşün ise 

Mısır’da yaşandığı gözlemlenmektedir. Mısır, %33,2 oranında azalan ithalatıyla 

küresel ithalattan %3,1 pay alarak 9. sıraya yerleşmiştir.  
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PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   

 
2020 yılında pamuk ipliği ithalatı 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017’de 

%7,5 ve 2018’de %7,3 oranında artarak 14,7 milyar dolar seviyelerine çıkan pamuk 

ipliği ithalatı, 2019 yılında düşüşe geçerek 2020 yılında %11,2 oranında azalma 

kaydetmiştir. 

Pamuk ipliği ithalatında ilk sırada %37,8 payı ile Çin yer almaktadır. 2020 yılında 

Çin’in ithalatı %14,1 azalarak 4,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dünya 

pamuk ipliği ithalatında 2. sırada %8,6 payı ile Bangladeş yer almaktadır. 

Bangladeş’in ithalatı 2020 yılında %0,3 oranında azalarak 963 milyon dolar olmuştur.  

Türkiye ise 2020 yılında 513 milyon dolar değerinde pamuk ipliği ithalatı 

gerçekleştirmiş olup, küresel iplik ithalatında 3. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 

pamuk ipliği ithalatı %9,4 oranında azalırken, küresel ithalattan %4,6 pay almaktadır. 

4. sıraya yerleşen Honduras’ın ise 2019 yılında 1 milyon dolar seviyesinde pamuk ipliği 

ithalatı yaparken, 2020 yılında 479 milyon dolar değerinde ithalat yapması dikkat 

çekicidir. Honduras 2020 yılında pamuk ipliği ithalatında %67549 oranında artış 

yaşamıştır. Dünya pamuk ipliği ithalatındaki en önemli düşüşlerden biri ise Hong 

Kong’da yaşanmıştır. 2016 yılında 780 milyon dolar olan pamuk ipliği ithalatı, her 

geçen yıl azalarak 5 yıllık süreçte %34,9 oranında gerilemiştir.  
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SENTETİK SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİK  İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   

 
 

2020 yılında sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatı 5,9 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2019 yılında %3,5 düşüşle 7,1 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen 

sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatı, 2020 yılında ise %16,7 oranında azalma 

kaydetmiştir. Sentetik suni devamsız liflerden iplik ithalatında ilk sırada %8 payı ile 

Bangladeş yer almaktadır. 2020 yılında Bangladeş’in ithalatı %26,6 oranında azalarak 

471 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Dünya sentetik suni devamsız liflerden iplik ithalatında 2. sırada ise Hindistan yer 

almaktadır. Hindistan’ın ithalatı 2020 yılında %2,6 azalarak, 313 milyon dolar 

olmuştur. Hindistan, küresel sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatından %5,3 

pay almaktadır. 

Türkiye yaşadığı %39,8 oranındaki dikkat çekici düşüşle sentetik suni devamsız 

liflerden iplik ithalatında 3. sıraya yerleşmektedir. Küresel ithalattan aldığı %5,1 pay 

ile 2020 yılında 302 milyon dolar değerinde sentetik suni devamsız liflerden iplik 

ithalatı gerçekleştirmiştir. 

Dünya Sentetik suni devamsız liflerden iplik ithalatında en önemli artışı Honduras 

yaşanmıştır. 2019 yılında 2 milyon dolar seviyesindeki ithalatı 2020 yılında %14535,2 

oranındaki artış ile küresel ithalattan %4,4 pay almıştır. 
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YÜN VE İNCE-KABA HAYVAN KILLARINDAN İPLİK İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   

 

2020 yılında yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatı 2,2 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatı, 2019 yılında %4,3 

oranında düşüş göstererek 2,8 milyar dolar değerinde gerçekleşirken 2020 yılında ise 

%22,4 oranında azalmıştır.  

İtalya, %12,9 payı ile yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatında ilk sırada 

yer almaktadır. 2020 yılında İtalya’nın ithalatı %29,7 azalarak 279 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatında %11,3 

payı ile 2. sırada Hong Kong yer alırken, Almanya ise 171 milyon dolar ithalatı ve %7,9 

payı ile dünyanın en büyük 3. ithalatçısı konumundadır.  

Dünyada en fazla yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatı gerçekleştiren 

ülkeler arasında 9. sırada yer alan Danimarka, %25 artış oranı ile dikkat çekmektedir. 

Küresel ithalattan %3 oranında pay alan Danimarka 65 milyon dolar değerinde ithalat 

gerçekleştirmiştir.  

En büyük gerilemeyi yaşayan ülke ise %47,2 oranındaki düşüşle Japonya olmuştur. 

Japonya 63 milyon dolar değerindeki ithalatıyla, küresel yün ve ince-kaba hayvan 

kıllarından iplik ithalatından %2,9 pay almaktadır.  
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BİTKİSEL LİFTEN İPLİK İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   

 
Dünya’da 2020 yılında bitkisel liften iplik ithalatı, %7,3 oranında azalarak 1 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bitkisel iplik ithalatında ilk sırada %32,8 payı ile 

Türkiye yer almaktadır. Türkiye’nin 2020 yılındaki bitkisel liften iplik ithalatı %20,3 

oranında artış göstererek 321 milyon dolara yükselmiştir.  

%10,5 payı ile küresel bitkisel liften iplik ithalatında 2. sırada yer alan Çin’in ithalatı, 

2020 yılında %7,2 artarak 102 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. %10,5 payı ile 

3. sırada yer alan İtalya’nın ithalatı ise %26,6 oranında azalarak 76 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir.  

İPEK  İPLİĞİ İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  
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Dünya’da 2020 yılında ipek ipliği ithalatı, %7,3 oranında azalarak 978 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. İpek ipliği ithalatında ilk sırada %6,5 payı ile İtalya yer 

almaktadır. İtalya’nın 2020 yılındaki ipek ipliği ithalatı %37,5 oranında azalarak 64 

milyon dolar olmuştur.  Japonya %3,5 payı ve 34 milyon dolar ithalatı ile 2. sırada yer 

alırken, Madagaskar ise %1,1 payı ve 11 milyon dolar ithalatı ile 3. sırada yer 

almaktadır. Madagaskar’ın 2020 yılında yaşadığı %781,8 oranındaki artış dikkat 

çekicidir.  

TÜRKİYE’NİN İPLİK İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatı %19,6 oranında azalarak 2,5 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin iplik tedarikinde Çin %23,8 payı 

ile ilk sırada gelmektedir. Çin’den yapılan iplik ithalatı, 2020 yılında %27,7 oranında 

düşerek 603 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin iplik ithalatında 2. sırada 

%15 payı ve 380 milyon dolar tedariki ile Hindistan yer alırken, 3. sırada ise %11,8 

payı ve 299 milyon dolar tedariki ile Bangladeş gelmektedir.  

Türkiye’nin iplik tedarikinde ilk 10 ülke arasında yer alan Bangladeş’ten yapılan iplik 

ithalatında %31,4 oranındaki artış ise dikkat çekicidir. Artış yaşayan bir başka ülke 

ise %5,7 oranıyla Özbekistan’dır. 2020 yılında Özbekistan’dan 211 milyon dolar 

değerinde iplik ithalatı yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 21 / 21 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Küresel İplik Dış Ticareti 

2020 Yılı Değerlendirmesi 

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE’NİN İPLİK İTHALATI  

 

Türkiye’nin iplik ithalatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada %53,2 

payı ile sentetik-suni filament liflerden iplikler gelmektedir. Bu ürün grubunda 2020 

yılında yapılan ithalat, %23,6 oranında azalarak 1,3 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.   

Türkiye’nin iplik ithalatındaki 2. en büyük alt ürün grubu ise pamuk ipliğidir. 513 

milyon dolarlık ithalatı ile iplik ithalatından %20,3 pay alan pamuk ipliği ithalatı, 2020 

yılında %9,4 oranında gerilemiştir. 2020 yılında bitkisel liften iplik ithalatı %20,3 

artarak 321 milyon dolar, sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ithalatı, %39,8 

oranında azalarak 302 milyon dolar, yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatı 

%2,6 azalarak 49 milyon dolar, ipek ipliği ithalatı ise %24,6 azalarak 2 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

 

 


