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Not: Küresel elyaf ürün grubu dış ticaretinin değerlendirildiği raporda ITC Trade 

Map verileri kullanılmıştır. Türkiye’nin resmî istatistik verileri ile ITC Trade Map 

verileri arasında veri farklılıkları gözlemlenebilmektedir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ  

Dünyada 2020 yılı elyaf ihracatı, %16,9 oranında gerileyerek, 29,7 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Elyaf ihracatının son 10 yılda 10 miyar dolardan fazla 

gerilediği gözlemlenmektedir. Elyaf ürün grubunda, %23,4 pay ile ABD dünyanın en 

büyük ihracatçı konumundadır. 2020 yılında ihracatı %4 oranında azalan ABD, 6,9 

milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. İkinci sırada yer alan Brezilya ise 

küresel elyaf ihracatında %11,2 paya sahiptir.  

Elyaf ürün grubu dış ticaretinin 

alt ürün grupları bazında da 

değerlendirildiği raporda, alt 

ürün gruplarının yıllar içinde 

kendi paylarını koruduğu 

gözlemlenmektedir.  

Küresel elyaf ithalatına 

bakıldığında, 2020 yılı elyaf 

ithalatının bir önceki yıla göre 

%20,1 gerileyerek, 31,3 milyar 

dolar değerinde gerçekleştiği 

görülmektedir. Elyaf ithalatında, %23,4 pay ile Çin ilk sırada yer alırken Türkiye %8,4 

pay ile 2. büyük elyaf ithalatçısıdır. Türkiye’nin 2020 yılı elyaf ithalatı, 2020 yılına 

göre %9,5 oranında azalarak 2,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Son 5 yılın elyaf ithalatına bakıldığında, Pakistan’ın yıllar içinde ithalatının yükselen 

bir ivme ile arttığı gözlemlenmektedir. Pakistan’ın elyaf ithalatı 2019 yılına göre 46,8% 

oranında artarak 2020 yılında küresel ithalatta %5,9 paya sahip olmuştur.  

 

 

 

Küresel elyaf 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 mail 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 

elyaf 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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ELYAF ÜRÜN GRUBU GTİPLERİ  
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DÜNYA ELYAF DIŞ TİCARETİ  

YILLAR İTİBARIYLA DÜNYA ELYAF İHRACATI 

  

Dünya elyaf ihracatı son 10 yıl içinde gerilese de 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 

%15,4 ve %12,5 oranında bir artış trendine girmiştir. Ancak 2020 yılında dünya elyaf 

ihracatı bir önceki yıla göre %16,9 oranında gerileyerek 29,7 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Son 10 yıl içerisinde en yüksek ihracat 2011 yılında 46 milyar dolar 

değerinde gerçekleşirken, en düşük ihracat 2020 yılında 30 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.   

DÜNYA ELYAF İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   
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Dünya’da en fazla elyaf ihracatı gerçekleştiren ülkelere bakıldığında ABD, 7 milyar 

dolarlık ihracatı ile, küresel ölçekte %23,4 oranında pay almaktadır. ABD’nin 2020 yılı 

elyaf ihracatı %4 oranında gerilemiştir.  

Brezilya, 2020 yılı küresel elyaf ihracatında %21.1 oranında bir artış yakalayarak 2. 

sıraya yükselmiştir. Dünya elyaf ihracatında %7,7 oranında paya sahip olan 

Hindistan’ın 2020 yılı ihracatı 2,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye küresel elyaf ihracatında %1,2 pay oranı ve 347 milyon dolar ihracat ile 16. 

sıradadır.  

 
 

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA DÜNYA ELYAF İHRACATI 

 

Dünya elyaf ihracatı, %16,9 oranındaki düşüşle 2020 yılında 29,7 milyar dolar 

değerinde gerçekleştirilmiştir. Alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada 

%47,3 pay oranı ile pamuk elyafının olduğu görülmektedir. 2020 yılında, %12,7 

oranında gerilemenin gözlemlendiği pamuk elyafı ihracatı 14 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Dünya elyaf ihracatında, %32,2 oranında pay ile 2. sırada yer alan ürün grubu ise 

sentetik-suni liflerdir. Sentetik-suni elyaf ihracatı, 2020 yılında %14,9 oranında 

gerileyerek, 9,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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3. sırada yer alan, dünya yün ve ince – kaba hayvan kıllarından elyaf ihracatı ise 2020 

yılında %31,7 oranında gerilemiştir. 4,1 milyar dolar değerinde gerçekleşen ihracat ile, 

bahse konu ürün grubu küresel elyaf ihracatında %13,8 paya sahiptir. Yün ve ince – 

kaba hayvan kıllarından elyaf ihracatının 2018 yılında en yüksek seviyesine ulaşarak, 

7,4 milyar dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir.  

Bitkisel lifler, dünya elyaf ihracatı içinde %5,7 oranında paya sahiptir. Bu ürün grubu, 

2020 yılında ihracatını %14,7 oranında düşerek 1,6 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleştirmiştir. İpek lifi ürün grubunda ise, 2020 yılında %30,9 oranında gerileme 

ile 310 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleşmiştir. İpek lifi, elyaf ürün grubu 

içinde en düşük paya sahip ürün grubudur.  

PAMUK ELYAFI İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

2020 yılı pamuk elyaf ihracatına bakıldığında, ihracatın %12,7 oranında gerileyerek, 

14 milyar dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir. Pamuk elyaf ihracatında, %42,8 

pay oranı ile ABD ilk sırada yer almaktadır. ABD’nin pamuk elyafı ihracatı 2020 

yılında %3,1 oranında gerileyerek 6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.  

Brezilya ise, 2020 yılında pamuk elyafı ihracatını bir önceki yıla göre %22,7 oranında 

artırarak 3,2 milyar dolar gerçekleşmiştir. Brezilya, küresel pamuk elyaf ihracatında 

%23 oranında paya sahiptir. 3. sırada yer alan Hindistan’ın ihracatı %37 oranında 

artarak %11 oranında pay ile 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Avustralya’yı geçerek 4. büyük pamuk elyaf ihracatçısı olan Yunanistan, 2020 yılında 

küresel elyaf ihracatından aldığı %3,2 pay ile 453 milyon dolar değerinde ihracat 

gerçekleştirmiştir. Yunanistan’ın yıllar içinde ihracatını kademeli olarak arttırdığı 

fakat 2020 yılında %23,6 oranında gerileme yaşadığı görülmektedir. 5. sıraya yerleşen 

Avustralya’nın 2020 yılında pamuk elyaf ihracatında yaşadığı %71,7 oranındaki 
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gerileme dikkat çekicidir. Avustralya %2,2 pay ile 312 milyon dolar değerinde pamuk 

elyafı ihracatı gerçekleştirmiştir.  

Türkiye, dünyanın en büyük 6. pamuk elyafı ihracatçısıdır. 2020 yılında ilgili ürün 

grubunda ihracatı %28,4 oranında gerileyen Türkiye, 213 milyon dolar değerinde 

gerçekleşen ihracatı ile, küresel ölçekte %1,5 paya sahiptir.  

SUNİ – SENTETİK ELYAF İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

2020 yılında dünya suni- sentetik elyaf ihracatı, bir önceki yıla göre %14,9 oranında 

gerileyerek, 9,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dünya suni – sentetik elyaf 

ihracatında ilk sırada, %16,1 pay ile Çin yer almaktadır. Çin’in 2020 yılı ihracatı bir 

önceki yıla göre, %23,8 oranında gerileyerek, 1,5 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Suni- sentetik elyaf ihracatında, 2. sırada yer alan Güney Kore %11,6 paya sahiptir. 

2020 yılında ilgili ürün grubundaki ihracatı %14,4 oranında gerileyen Güney Kore, 1,1 

milyar dolar ihracat değerine ulaşmıştır. 3. sırada yer alan ABD’nin 2020 yılı sentetik-

suni elyaf ihracatı 919 milyon dolar ile %9,6 oranında pay almıştır.  

Japonya, 2020 yılında Tayland’ı geçerek 4. sıraya yerleşmiştir. Sentetik – suni elyaf 

ihracatında geçen yıla göre %11,5 gerileme yaşayan Japonya, küresel ihracattan aldığı 

7,6 pay ile bu ürün grubunda 727 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 

Tayland ise, ilgili ürün grubunda 2020 yılında %16,6 gerileme ile 685 milyon dolar 

ihracat gerçekleştirmiştir. Tayland, küresel sentetik – suni elyaf ihracatında %7,2 pay 

oranı ile 5. sırada yer almaktadır.  
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Bu ürün grubunda %3,9 oranında paya sahip olan Hindistan’ın, 2020 yılında yaşadığı 

gerileme ise dikkat çekicidir. Hindistan, %29,1 gerileme ile suni-sentetik elyaf 

ihracatını 375 milyon dolar değerinde gerçekleştirmiştir.  

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

 

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından elyaf ihracatı, 2020 yılında bir önceki yıla göre 

%31,7 oranında azalarak 4,1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Küresel elyaf 

ihracatı içerisinde en keskin gerileme yaşanan ürün grubu olan yün ve ince-kaba 

hayvan kıllarından elyaf sektöründe, gerilemeye esas teşkil eden ülkeler ise 

Avustralya, Çin, Güney Afrika ve Moğolistan’dır.  

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından elyaf ihracatında %38,8 pay oranı ile Avustralya 

ilk sırada yer almaktadır. Avustralya’nın 2020 yılı ihracatı, ilgili ürün grubunda %29,4 

oranında gerileme ile 1,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2. sırada, 2020 

yılında %28,9 oranında gerileme yaşayan ve 583 milyon dolar değerinde gerçekleşen 

ihracatı ile Çin yer almaktadır. Çin, ilgili ürün grubunda %14,2 paya sahiptir. 3. sırada 

yer alan ve yün ve ince-kaba hayvan kıllarından elyaf ihracatında %7,5 paya sahip 

olan Güney Afrika, 2020 yılında %15,2 oranında gerileyerek 307 milyon değerinde 

ihracat gerçekleştirmiştir.  

Moğolistan, yün ve ince-kaba hayvan kıllarından elyaf ihracatında Yeni Zelanda’yı 

geçerek 4. sıraya yerleşmiştir. %6,2 paya sahip olan Moğolistan’ın, 2020 yılında, ilgili 

ürün grubundaki ihracatı %31,7 oranında gerileyerek, 254 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından elyaf ihracatında, ilk 10 ülke arasında en dikkat 

çekici gerileme, 2020 yılında 100 milyon dolar değerinde gerçekleşen ihracatıyla 
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Arjantin’de yaşanmıştır. 2019 yılında ilgili ürün grubu ihracatında 5. sırada yer alan 

Arjantin, 2020 yılında yaşanan %57,3 oranındaki düşüşle 9. sıraya gerilemiştir.  

BİTKİSEL ELYAF İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

Fransa, küresel bitkisel elyaf ihracatında %31 oranında yaşadığı düşüşe rağmen 2020 

yılında da ilk sırada olmayı sürdürmüştür. Fransa’nın bitkisel elyaf ihracatı, %24,1 

pay oranı ile 408 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Hindistan 2020 yılında ilgili ürün grubunda Belçika'yı geride bırakarak dünyanın en 

büyük 2. bitkisel elyaf ihracatçısı konumuna yükselmiştir. %20,4 paya sahip olan 

Hindistan, 2020 yılında ihracatını %19,8 oranında arttırarak 345 milyon dolar 

değerinde gerçekleştirmiştir. 

İlk 10 ülke arasında en büyük gerileme, 3. sırada yer alan Belçika’da gözlemlenmiştir. 

Belçika’nın ihracatı yıllar içinde kademeli olarak artmasına rağmen 2020 yılında 

%32,8 oranında bir düşüş yaşamıştır. Bu ürün grubunda %16,5 paya sahip olan 

Belçika, 280 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir.  

Hollanda ve Filipinler küresel ölçekte en fazla bitkisel elyaf ihracatı gerçekleştiren ilk 

10 ülke arasında, sırasıyla %31,4 ve %20,5 oranında ihracat artışıyla dikkat 

çekmektedir. Hollanda, 35 milyon dolar ihracatı ile 9. sıraya yükselirken, Filipinler, 38 

milyon dolar ihracatı ile 7. sıraya yükselmiştir.  
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İPEK ELYAFI İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

Küresel elyaf ihracatı içerisinde en düşük paya sahip ürün grubu ipek elyafıdır. İpek 

elyafı ihracatı 2020 yılında bir önceki yıla göre %30,9 oranında gerileyerek 310 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

İpek elyaf ihracatında, %46,7 pay oranı ile ilk sırada yer alan Çin’in yaşadığı %44,4 

oranındaki düşüş dikkat çekicidir. 2. sırada yer alan Özbekistan’ın ipek elyaf ihracatı, 

%5,4 oranındaki düşüş ile 55 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Vietnam’ın son 5 

yılın ipek elyaf verileri incelendiğinde, ihracatını kademeli olarak arttığı gözlemlense 

de 2020 yılı içinde %21,3 oranında düşüş yaşamıştır. 

İlk 10 ülke arasında, Çin’den sonra en önemli gerilemeyi yaşayan ülke, %35,2 oranında 

gerileme ile 7. sırada yer alan Romanya’dır. 5 milyon dolar ipek elyaf ihracat 

gerçekleştiren Romanya, %1,8 paya sahiptir.2020 yılında Türkiye, ipek elyafı 

ihracatında en fazla artış yakalayan ülke konumundadır. Kaydettiği %121 artış ile 1 

milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş ve ilk 10 ülke arasına girmeyi 

başarmıştır. 
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TÜRKİYE’NİN ELYAF İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

Türkiye’nin 2020 yılı elyaf ihracatı, %12,6 oranında azalarak, 347 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin elyaf ihracatında, %14,1 pay ile Almanya ilk 

sırada yer almaktadır. Almanya’ya yapılan ihracat 2020 yılında %10,2 oranında 

artarak, 49 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

İtalya’ya yapılan ihracat 2020 yılında 37 milyon dolar değer ve %10,8 pay ile 2. sırada 

yer almaktadır. İtalya’nın 2020 yılı ihracatı %16,9 oranında artmıştır. Türkiye’nin 

elyaf ihracatında 3. sırada yer alan Pakistan’a ihracat %4,7 oranında artarak, 30 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin elyaf ihracatında İlk 10 ülke arasında en büyük büyüme oranı, %49,7 oranı 

ile İspanya’ya yapılan ihracatta gerçekleşmiştir. Kaydedilen en büyük düşüşe ise 

Bangladeş’in 2020 yılı ihracatında gerçekleşen %80,2’lik düşüşte rastlanmaktadır. İlk 

10 ülkeye yapılan ihracat, Türkiye’nin elyaf ihracatının %64,1’ini oluşturmaktadır.  
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE’NİN ELYAF  İHRACATI 

 

Türkiye’nin elyaf ihracatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada %61,5 

pay oranı ile pamuk elyafı yer almaktadır. Bu ürün gurubunda, 2020 yılında yapılan 

ihracat %28,4 azalarak 213 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Elyaf ihracatında ikinci sırada ise sentetik-suni elyaf ürün grubu yer almaktadır. 

Türkiye’nin sentetik-suni elyaf ihracatı 2020 yılında, %48,7 oranında artarak 115 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

3. sırada yer alan yün ve ince-kaba hayvan kıllarından lifler ürün grubu ihracatı, 2020 

yılında %22,3 oranında azalarak 17 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Alt ürün 

gruplarından, bitkisel elyaf 2020 yılı ihracatı %464 artarak; ipek elyafı ihracatı ise 

%121 artarak her iki ürün grubu da 1 milyon dolar değerinde ihracata ulaşmıştır. 

YILLAR İTİBARIYLA DÜNYA ELYAF İTHALATI 

 

2020 yılında dünya elyaf ithalatı, bir önceki yıla göre %20,1 oranında azalarak, 31,3 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dünya elyaf ithalatı, 2011 yılında 52,7 milyon 

dolara yükselerek, %38,8 büyüme kaydetmiştir. Son 10 yılda istikrarsız bir grafik çizen 

elyaf ithalatı, 2016 yılında 33 milyar dolara kadar düşmüştür.  
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DÜNYA ELYAF İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

Dünya elyaf ithalatında ilk sırada %23,4 pay ile Çin yer almaktadır. Çin’in 2020 yılında 

elyaf ithalatı %16 azalarak 7,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye, 

dünyada en çok elyaf ithalatı gerçekleştiren 2. ülke konumundadır. Türkiye’nin 2020 

yılı elyaf ithalatı, %9,5 oranında azalarak, 2,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye küresel elyaf ithalatından %8,4 oranında pay almıştır. Vietnam, %18,2 

gerileyen elyaf ithalatı ile %8,1 pay alarak 3. sırada yer almaktadır. 

2020 yılı elyaf ithalatında en büyük artışı %46,8 oranı ile Pakistan gerçekleştirmiştir. 

Pakistan, elyaf ithalatında 1,8 milyar dolar değerinde ithalat ve %5,9 pay ile 4. sırada 

yer almaktadır. Hindistan ise 2020 yılında elyaf ithalatında yaşadığı %56,2 oranındaki 

düşüş ile dikkat çekmektedir. 9. sıraya yerleşen Hindistan, gerçekleştirdiği 1 milyar 

dolar değerindeki elyaf ithalatı ile %3,4 pay almaktadır. 

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA DÜNYA ELYAF İTHALATI 
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2020  yılında elyaf ithalatı, bir önceki yıla göre %20,1 azalarak 31,3 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle elyaf ithalatına bakıldığında, son 5 yıl 

içinde 1 milyar dolar düşüş gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 2020 yılında küresel 

tekstil ve hammaddeleri ithalatındaki gerilemeye paralel olarak elyaf ithalatında da 

gerileme gözlemlenmiştir.  

Elyaf ithalatında en fazla dikkat çeken ürün grubu, %43,3 pay ile pamuk lifleridir. 

Pamuk lifleri ithalatı 2020 yılında %16,7 oranında azalmıştır. Pamuk liflerinin ithalatı 

son 5 yılda 2 milyar dolar artmış ve 2020 yılında 13,5 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Elyaf ürün grubunda %37,5 pay oranı ile 2. sırada yer alan sentetik-suni lifler 11,7 

milyar dolar ihracat değerine sahiptir. Sentetik-suni lifler, 2020 yılında %17,6 

oranında gerilemiştir.  

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından lifler, küresel ölçekte elyaf ithalatından %13,3 

pay almaktadır. Yün elyaf ithalatı, 2020 yılında %33,7 oranında azalarak, 4,2 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bitkisel lifler, 1,6 milyar dolar ithalat ile %5 paya 

sahiptir. Elyaf ürün grubu içerisinde en düşük paya sahip olan ipek elyafı ithalatı ise, 

%33,3 oranında gerileme ile, 307 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

PAMUK ELYAFI İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   

 

Dünya’da 2020 yılında 13,5 milyar dolar pamuk elyaf ithalatı gerçekleştirilmiştir. 

Küresel pamuk elyaf ithalatında ilk sırayı %26,3 pay ile Çin almaktadır. Çin’in pamuk 

elyaf ithalatı 2020 yılında %0,3 azalarak 3,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Çin’in son 5 yıl içinde pamuk elyafı ithalatı 2 milyar dolar artmıştır.  
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2. sırada yer alan Vietnam, dünya pamuk ithalatından %14,8 oranında pay 

almaktadır. Vietnam’ın pamuk elyafı ithalatı 2020 yılında %18,5 oranında gerileme ile 

2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye, 2020 yılında Bangladeş’i geçerek dünyanın 3. en büyük elyaf ithalatçısı 

konumuna yükselmiştir. %4,7 oranındaki artış ile dikkat çeken Türkiye’nin pamuk 

elyafı ithalatı 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ilgili ürün grubundan %12,3 pay 

almıştır.  

Bangladeş’in ise son 5 yılda pamuk elyafı ithalatı istikrarsız bir seyir izlemiştir. 2020 

yılında 4. sırada yer alan Bangladeş’in pamuk elyafı ithalatı %30,7 gerileyerek 1,5 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Pamuk elyaf ithalatında en büyük artışı, %85 

ithalat artışı ile Pakistan kaydetmiştir. En büyük gerilemeye ise, %72,6 oranıyla 

Hindistan’ın 2020 yılı ithalatında rastlanmaktadır.  

SUNİ- SENTETİK ELYAF İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   

 

Dünyada suni – sentetik elyaf ithalatı 2020 yılında, bir önceki yıla göre %17,6 oranında 

azalarak 11,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Suni-sentetik elyaf ithalatında 

ilk sırada %9,9 pay oranı ile Çin yer almaktadır. Çin’in ithalatı, 2020 yılı suni-sentetik 

elyaf ithalatı, %24,5 gerileme ile 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD ise, 

ilgili ürün grubu ithalatında 1 milyar dolar ile 2. sırada yer almaktadır. ABD’nin suni 

– sentetik elyaf ithalatı 2020 yılında %15,7 gerileyerek %8,6 paya sahip olmuştur.  

Türkiye, suni-sentetik elyaf ithalatında %7,5 pay oranı ile 3. sırada yer almaktadır. 

Türkiye’nin 2020 yılında ilgili ürün grubu ithalatı %26,8 oranında gerileme ile 874 

milyon dolar değerinde gerçekleştirmiştir. Almanya, suni-sentetik elyaf ithalatında, 

2020 yılında %19,3 gerileyerek 626 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Almanya 

ilgili ürün grubunda ithalatından 2020 yılında %5,3 oranında pay almıştır.  
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İlgili ürün grubu ithalatında 2020 yılında en büyük gerileme, %29,5 oranı ile 

Endonezya’nın ithalatında gerçekleşmiştir. Yıllar içinde Endonezya’nın ilgili ürün 

grubunda ithalatı düşmüştür. Endonezya suni – sentetik elyaf ithalatından %4,2 pay 

alarak küresel ithalatta 5. sırada yer almaktadır. En yüksek düşüşü yaşayan 2. ülke 

ise Endonezya’nın ardından %29,4 oranla 9. sıradaki Hindistan’dır. 

Dünyanın en büyük ilk 10 elyaf ithalatçısı ülkesine bakıldığında, ülkelerin tümünde 

önceki seneye oranla düşüş gözlemlenmektedir. En az düşüşü %6,8 oranı ile 6. sırada 

yer alan Pakistan yaşamıştır. 

 YÜN VE İNCE- KABA HAYVAN KILLARINDAN ELYAF İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   

 

2020 yılı yün ve ince-kaba hayvan kıllarından elyaf ithalatı %33,7 oranında 

daralmıştır. 2019 yılında 6,2 milyar dolar değerinde gerçekleşen ithalat, 2020 yılında 

4,2 milyar dolara düşmüştür.  

Çin ilgili ürün grubunda en büyük ithalatçı olarak %45,8 paya sahipken, 2020 yılında 

1,9 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirmiştir. Çin’in 2020 yılı ithalatında 

gerçekleşen %28,4 oranındaki gerileme dikkat çekicidir. Yün ve ince-kaba hayvan 

kıllarından elyaf ithalatında 2. büyük ithalatçı ise, küresel ithalattan %13,9 oranında 

pay alan İtalya’dır. İtalya’nın 2020 yılında %42,7 gerileme ile dikkat çeken ilgili ürün 

grubu ithalatı, 577 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

3. büyük ithalatçı olan Çekya, %4,1 pay oranı ile 171 milyon dolar değerinde ithalat 

gerçekleşmiştir. Çekya’nın ilgili ürün grubu ithalatı 2020 yılında %41,6 gerilerken 4. 

sırada yer alan Hindistan’ın ithalatı %37,4 azalmıştır.  2020 yılında 158 milyon dolar 

ithalat gerçekleştiren Hindistan, küresel ithalattan %3,8 pay almaktadır. Yün ve ince-

kaba hayvan kıllarından elyaf ithalatında, 2020 yılında Güney Kore ve İngiltere’nin 
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yaşadığı gerileme dikkat çekmektedir. Güney Kore’nin ithalatı 2020 yılında %39,4 

azalmıştır. 10. sırada yer alan İngiltere’nin ithalatı ise 2020 yılında 80 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

BİTKİSEL ELYAF İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   

  

Dünya bitkisel elyaf ithalatı, 2020 yılında %20,7 oranında azalarak 1,6 milyar dolar 

değerinde gerçeklemiştir. Bitkisel elyaf ithalatının, %43,4’ü Çin tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Çin’in ilgili ürün grubunda 2020 yılı ithalatı %26,4 oranında 

azalarak 687 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2. en büyük elyaf ithalatçısı olan 

Belçika, 2020 yılında %18,6 oranında düşüş yaşayarak %8 paya sahip olmuştur. 

İPEK ELYAFI İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER   
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Dünya ipek elyaf ithalatı, 2020 yılında %33,3 oranında gerileme ile 307 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. %28 pay oranı ile 86 milyon dolar ithalat gerçekleştiren 

Hindistan, dünyanın en büyük ipek elyafı ithalatçısıdır. 2. sırada, %17,8 pay oranı ve 

55 milyon dolar ithalatı ile Romanya yer almaktadır. 2020 yılı ipek elyaf ithalatına 

bakıldığında ilk 10 ülke içerisinde en büyük gerileme, %61,4 oranı ile İran’ın 

ithalatında gerçekleşmiştir.  

TÜRKİYE’NİN ELYAF İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER  

 

Türkiye’nin elyaf ithalatı 2020 yılında, %9,5 oranında azalarak 2,6 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin elyaf tedarikinde ilk sırada %22,9 pay oranı ile 

ABD yer almaktadır. ABD’den ithalat 2020 yılında %9 oranında azalarak 600 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Brezilya, %13,2 pay oranı ile Türkiye’nin 2. büyük elyaf ithalatçısıdır. Türkiye’nin 

Brezilya’dan 2020 yılı ithalatı %50,1 oranında artarak, 347 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 

Elyaf ithalatında 3. sırada, %9,2 pay oranı ile Yunanistan yer almaktadır. 242 milyon 

dolar değerinde gerçekleşen Yunanistan ithalatından sonra, 4. sırada 160 milyon dolar 

ile Çin gelmektedir. Çin’den ithalat %38,4 oranında azalarak %6,1 paya sahip 

olmuştur.  

Türkiye’nin elyaf ithalatında ilk 10 ülke arasında, %107 oranında artış yakalayan 

Hindistan dikkat çekmektedir. 2020 yılında en büyük düşüş ise %38,5 gerileme ile 118 

milyon dolar geçekleşen Endonezya’da gözlemlenmiştir.  
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA  TÜRKİYE’NİN ELYAF  İTHALATI 

 

Türkiye’nin elyaf ithalatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada %63,7 

pay oranı ile pamuk elyafı yer almaktadır. Pamuk elyafı ithalatı 2020 yılında %4,7 

artarak 1,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin elyaf ithalatında 2. önemli ürün grubu sentetik-suni elyaftır. Türkiye’nin 

2020 yılında sentetik-suni elyaf ithalatı, %33,3 pay oranı ile 874 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından elyaf ithalatı, 2020 yılında %29,4 

gerileyerek, 70 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin 2020 yılı bitkisel lifler ithalatı, %11,9 düşerek 8 milyon dolar değerinde 

gerçekleşirken ipek elyafı ithalatı %31,4 düşüş ile 2 milyon değerinde gerçekleşmiştir. 


