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TÜRKİYE’DE 

İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE 

GÜNCEL BİLGİLER 

Yönetici Özeti 
 

Günümüzden yaklaşık 40.000-10.000 yıl öncesine kadar geriye giden iplik, Dünya 

üzerinde endüstrileşmenin ilk işaretlerinden biridir. Binlerce yıldır üretilen ve en temel 

ihtiyaç maddelerinden biri olan iplik, yıllar içerisinde önemini korumuş ve katma değer 

yaratan bir yarı mamul madde haline gelmiştir. Günümüzde iplik; teknolojinin hızla 

yaygınlaşması, küresel trendlerin hızla değişmesi ile birlikte tekstil ve hammaddeleri 

ihracatı içerisinde payını her geçen gün artırmaktadır.  

İplik sanayii bir taraftan sahip olduğu yatırım kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile, 

diğer taraftan diğer sanayilere sağladığı hammadde tedariki nedeniyle tekstil sanayiinin 

önemli alt sektörlerinden biri durumundadır.  

Türkiye’de ve Dünya’da iplik dış ticaretinin ele alındığı bu çalışmanın yönetici 

özetini izleyen birinci bölümünde Dünya iplik ihracatı, ikinci bölümünde Türkiye’nin 

iplik ihracatı, üçüncü bölümde Dünya iplik ithalatı, dördüncü bölümde ise Türkiye’nin 

iplik ithalatı incelenmiştir.  

Söz konusu çalışmada, temel iplik ürün grupları Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 

Fasıl 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 başlıkları altında yer alan sentetik – suni filament liflerden 

iplikler, sentetik – suni devamsız liflerden iplikler, pamuk ipliği, yün ve ince – kaba 

hayvan kıllarından iplikler, bitkisel liften iplikler ve ipek ipliği olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu çalışmanın Dünya verileri ITC – Trade Map Uluslararası Ticaret 

İstatistiklerinden, ihracat verileri İhracatçı Birlikleri Bilgi Sisteminden, ithalat verileri ise 

Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sisteminden derlenmiştir. Dolayısıyla kaynak verilerinde bir 

miktar farklılık görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 



3 
 
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi 
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

1. Dünya İplik İhracatı 
 

Dünya iplik ihracatı 2016 yılında %4,8 gerileyerek 45 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 45 milyar dolarlık Dünya iplik ihracatının 10 milyar dolarını tek başına 

Çin gerçekleştirmektedir. Çin’in iplik ihracatı 2016 yılında bir önceki yıla göre %1,6 

gerilemiştir. 
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Hindistan, Dünya iplik ihracatında %11,1’lik pay ile ikinci sırada yer almaktadır. 

Hindistan’ın iplik ihracatı, 2016 yılında %11,1 oranında gerileyerek 5 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. 

Dünya iplik ihracatından almış olduğu %6,7’lik pay ile, en fazla ihracat 

gerçekleştiren üçüncü ülke 3 milyar dolarlık ihracat değeri ile Vietnam’dır. Vietnam’ın 

iplik ihracatı 2015 yılına göre %21,5 oranında artmıştır. 

Türkiye ise Dünya iplik ihracatında 1.6 milyar dolarlık ihracat değeri ile yedinci 

sırada yer almaktadır. Dünya iplik ihracatında ilk 10 ülkeden Vietnam ve Türkiye hariç 

8’i 2016 yılında ihracatta gerileme yaşarken, Türkiye’nin gerçekleştirdiği %1,4 ve 

Vietnam’ın gerçekleştirdiği %21,5 oranındaki iplik ihracatı artışı dikkat çekicidir.  

Türkiye iplik ihracatında aynı zamanda Dünya payını da artırmıştır. 2015 yılında 

Dünya iplik ihracatında %3,4 payı olan Türkiye’nin, 2016 yılında iplik ihracatındaki payı 

%3,6’ya yükselmiştir. 
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2.  Türkiye’nin İplik İhracatı 
 

Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay  
 

2016 yılında Türkiye’den 153 farklı ülkeye 1.6 milyar dolar değerinde iplik 

ihracatı yapılmıştır. İhracat, 2015 yılına kıyasla %1,7 oranında artmıştır. 2016 yılında 

iplik ihracatının tekstil ihracatındaki payı ise bir önceki döneme göre artarak %16,7’ye 

ulaşmıştır. 

2012 yılından 2016 yılına kadar iplik ihracatının gelişimi ile tekstil ihracatındaki 

payı incelendiğinde, 2014 yılına kadar ipliğin toplam tekstil ihracatındaki payı 

gerilemiştir. Ancak 2015 yılında tekstil ihracatının iplik ihracatından daha fazla 

gerilemesi ile birlikte ipliğin payı %16,3’e yükselmiş, 2016 yılında ise tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı %0,2 oranında gerilerken iplik ihracatı %1,7 oranında artmıştır. 

Yıllar itibarıyla iplik ihracatının Türkiye toplam tekstil ihracatındaki payına ilişkin 

veriler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 

 

2012 yılında Türkiye 1.6 milyar dolar değerinde iplik mamulü ihraç ederken, 

2013 yılında %6,1 oranında bir artış gerçekleştirerek 1.7 milyar dolar, 2014 yılında %2,4 

artışla yaklaşık 1.8 milyar dolar, 2015 yılında ise %9,8 oranında gerilemeyle 1.6 milyar 

dolar iplik ihracatı gerçekleşmiştir.  
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2016 yılı İhracatçı Birlikleri Bilgi Sistemi verileri ile tekstil ve hammaddeleri 

ihracatımız %0,2 gerileyerek 9.8 milyar dolar, iplik ihracatımız %1,7 oranında artarak 

1.6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Yıllar itibariyle Türkiye’nin tekstil ve iplik ihracatı yıllık değişimleri ile birlikte 

gösteren bir tablo ile ihracatın seyrine ilişkin bir grafik aşağıda verilmektedir.  

 

 

 

Tekstil ve hammaddeleri ihracatımız iplik ihracatımızın son beş yıldaki değişim 

grafiğine bakıldığında benzer düzeyde artış ve gerileme eğilimleri olduğu 

görülmektedir. 
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Başlıca Ülkeler İtibarıyla İhracat 
Türkiye’nin iplik ihracatı ülkeler bazında ele alındığında İtalya, Belçika, İngiltere 

ve İran 2016 yılında en fazla iplik ihracatı yapılan ülkeler olarak gözlemlenmektedir. 

İtalya’ya iplik ihracatı 2016 yılında 2015 yılına kıyasla %1,8 oranında gerileyerek yaklaşık 

198 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

2016 yılı iplik ihracatında ikinci büyük pazar konumunda olan Belçika’ya %2,2 

oranında artışla 123 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, söz konusu ülkenin 

toplam iplik ihracatından aldığı pay %7,5’tur. 
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İngiltere; 2016 yılının üçüncü büyük iplik ihracat pazarı olup, İngiltere’ye yapılan 

ihracat %6,9 oranında gerilemeyle 120 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Söz 

konusu ülkenin iplik ihracatında Türkiye’den aldığı pay  ise %8’den %7,3’e düşmüştür. 

Türkiye’nin diğer önemli iplik pazarlarından İran’a ihracat %52,6 oranında artışla 

yaklaşık 96 milyon dolar, Hollanda’ya yönelik ihracat %9,6 oranında artışla 94 milyon 

dolar, Portekiz’e ihracat %12,8 oranında gerilemeyle 85 milyon dolar ve Almanya’ya 

ihracat %1,4 oranında artışla yaklaşık 80 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Bulgaristan, ABD, Mısır, Polonya, İspanya ve Brezilya ise iplik ihracatında diğer önemli 

ihracat pazarlarımız konumundadır.  

 

 

 

İplik ihracatında 2016 yılında en fazla artış yaşanılan ülke %92,7 artış oranı ile 

Brezilya olurken, 2016 yılı iplik ihracatında en fazla gerileme ise %29,6 oranında 

gerileme ile Mısır’a yapılan ihracatta gerçekleşmiştir. 
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Başlıca Ürün Grupları İtibarıyla İhracat 
Türkiye’den gerçekleştirilen iplik ihracatı incelenirken sentetik – suni filament 

liflerden iplikler, sentetik – suni devamsız liflerden iplikler, pamuk ipliği, yün ve ince – 

kaba hayvan kıllarından iplikler, bitkisel liften iplikler ve ipek ipliği temel ürün grupları 

olarak ele alınmıştır.  

Türkiye’den en fazla ihraç edilen iplik ürün grubu 605 milyon dolarlık ihracat 

değeri ve 2015 yılına göre %1,5 oranındaki gerilemeyle sentetik – suni filament liflerden 

ipliklerdir. İlgili ürün grubunun toplam iplik ihracatı içerisindeki payı %37’dir. 

Türkiye’den en fazla ihraç edilen bir diğer iplik ürün grubu, sentetik – suni 

devamsız liflerden ipliklerdir. Söz konusu ipliklerin 2016 yılı ihracat değeri yaklaşık 540 

milyon dolara ulaşmış olup, ihracat oranı bir önceki döneme göre %11,2 oranında 

artmıştır. Söz konusu ipliklerin Türkiye iplik ihracatındaki payı %33 seviyesindedir.  

Başlıca ürün grupları itibarıyla iplik ihracatına ilişkin istatistikler ile yıllık 

değişimler ve 2015 – 2016 ürün grubu payları, aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 

 

 

Türkiye’den en fazla ihraç edilen üçüncü ürün grubu pamuk ipliği ihracatı ise 

2016 yılında bir önceki döneme göre %2,6 oranında gerileyerek 454 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Pamuk ipliklerinin Türkiye iplik ihracatındaki payı %27,8 

olarak hesaplanmaktadır. 
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Sentetik – Suni Filament Liflerden İplik İhracatımız 
İplik ürün grubu içerisinde Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği Sentetik – suni 

filament liflerden iplik ihracatımız 2016 yılında %1,5 oranında gerileyerek 605 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Belçika, %19,3 pay ve yaklaşık 117 milyon dolar ihracat 

değeri ile sentetik – suni filament liflerden iplik ihracatında birinci sırada yer 

almaktadır. 

Hollanda, sentetik – suni filament liflerden iplikte en fazla ihracat 

gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. Hollanda’nın ilgili ürün grubu ihracatımızdan aldığı 

pay %13,4 ile yaklaşık 81 milyon dolardır. 

İngiltere en fazla sentetik – suni filament liflerden iplik ihraç ettiğimiz ülkeler 

içerisinde üçüncü sırada yer alarak ihracattan %12,2 pay almıştır. İngiltere’ye sentetik 

– suni filament liflerden iplik ihracatımız 2016 yılında %2,8 oranında gerileyerek 

yaklaşık 74 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

 

2016 yılında sentetik – suni filament liflerde en fazla ihracat artışı yaşadığımız 

ülke %25,9 artış oranı ile Ürdün, en fazla gerileme %44,4 ile Mısır’da yaşanmıştır.  
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Sentetik – Suni Devamsız Liflerden İplik İhracatımız 
İplik içerisinde Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği ikinci ürün grubu olan sentetik – 

suni devamsız liflerden iplik ihracatı 2016 yılında %11,2 artışla yaklaşık 540 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. İran, %14 pay ve yaklaşık 76 milyon dolar ihracat değeri ile 

sentetik – suni devamsız liflerden iplik ihracatında birinci sırada yer almaktadır. 

İtalya, sentetik – suni devamsız liflerden ipliklerde en fazla ihracat 

gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. İtalya’nın ilgili ürün grubu ihracatımızdan aldığı pay 

%12,3 ile yaklaşık 67 milyon dolardır. 

ABD en fazla sentetik – suni devamsız liflerden iplik ihraç ettiğimiz ülkeler 

içerisinde üçüncü sırada yer alarak ihracattan %8,5 pay almıştır. ABD’ye ilgili ürün grubu 

ihracatımız 2016 yılında %4,3 oranında gerileyerek yaklaşık 46 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

 

2016 yılında sentetik – suni devamsız liflerden iplikte en fazla ihracat artışı 

yaşadığımız ülke %949,1 artış ile Beyaz Rusya (Belarus), en fazla gerileme %12,8 

gerileme oranı ile İngiltere’de yaşanmıştır. 
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Pamuk İpliği İhracatımız 
Pamuk ipliği ürün grupları içerisinde Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği diğer ürün 

gruplarından biri olan pamuk ipliği ihracatı 2016 yılında %2,6 oranında gerileyerek 454 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İtalya, %22,8 pay ve yaklaşık 104 milyon dolar 

ihracat değeri ile pamuk ipliği ihracatında birinci sırada yer almaktadır. 

Portekiz, pamuk ipliğinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. 

Portekiz’in ilgili ürün grubu ihracatımızdan aldığı pay %14,4 ile 65 milyon dolardır. 

Almanya en fazla pamuk ipliği ihraç ettiğimiz ülkeler içerisinde üçüncü sırada yer 

alarak ihracattan %7 pay almıştır. Almanya’ya ilgili ürün grubu ihracatımız 2016 yılında 

%11,2 oranında artarak yaklaşık 32 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

  

2016 yılında pamuk ipliğinde en fazla ihracat artışı yaşadığımız ülke %12,7 artış 

ile Bulgaristan, en fazla gerileme %12,7 gerileme oranı ile Portekiz’de yaşanmıştır. 
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Yün ve İnce – Kaba Hayvan Kıllarından İplik İhracatımız 
İplik içerisinde Türkiye’nin en fazla ihraç ettiğimiz diğer gruplarından biri olan 

yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplikte Almanya, %20,8 pay ve 6 milyon dolar 

ihracat ile birinci sırada yer almaktadır. 

İngiltere, yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplikte en fazla ihracat 

gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. İngiltere’nin ilgili ürün grubu ihracatımızdan aldığı pay 

%15,6 ile yaklaşık 5 milyon dolardır. 

Suudi Arabistan en fazla yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplik ihraç 

ettiğimiz ülkeler içerisinde üçüncü sırada yer alarak ihracattan %7,7 pay almıştır. Suudi 

Arabistan’a ilgili ürün grubu ihracatımız 2016 yılında %8 oranında gerileyerek 2 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

   

2016 yılında yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplikte en fazla ihracat artışı 

yaşadığımız ülke %104,1 artış ile İsveç, en fazla gerileme ise %64,5 gerileme oranı ile 

Kanada’da yaşanmıştır. 



14 
 
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi 
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Bitkisel Liften İplik İhracatımız 
İplik ihracatımız içerisinde Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği bir başka grubu olan 

bitkisel liften iplik ihracatı 2016 yılında %4,2 gerileyerek 6 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Özbekistan, %16,1 pay ve 947 bin dolar ihracat ile birinci sırada yer 

almaktadır. 

Tacikistan, bitkisel liften iplik ihracatımızda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz 

ikinci ülkedir. Tacikistan’ın ilgili ürün grubu ihracatımızdan aldığı pay %10,1 ile 593 bin 

dolardır. 

Kazakistan bitkisel liften iplik ihraç ettiğimiz ülkeler içerisinde üçüncü sırada yer 

alarak ihracattan %8,4 pay almıştır. Kazakistan’a ilgili ürün grubu ihracatımız 2016 

yılında %13 oranında gerileyerek 493 bin dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

 

2016 yılında bitkisel liften iplik ihracatında en fazla ihracat artışı yaşadığımız ülke 

%5467178,3 artış ile Tacikistan, en fazla gerileme %29,8 ile Belçika’da yaşanmıştır. 
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3. Dünya İplik İthalatı 
 

Dünya İplik ithalatı 2016 yılında %6,2 oranında gerileyerek 44 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. 44 milyar dolarlık Dünya iplik ithalatının 7 milyar dolarını Çin 

tek başına gerçekleştirmektedir. Çin’in iplik ithalatı 2016 yılında bir önceki yıla göre 

%16,4 oranında gerilemiştir. Çin’in Dünya iplik ithalatından almış olduğu pay 2015 

yılında %18,2 iken, 2016 yılında %16,2’ye gerilemesi dikkat çekicidir.  
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Türkiye, Dünya iplik ithalatında %6,8’lik pay ile ikinci sırada yer almaktadır. 

Türkiye’nin iplik ithalatı 2016 yılında %5 oranında artarak 3 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Türkiye 2016 yılında iplik ithalatını artırmasının yanında Dünya iplik 

ithalatından almış olduğu payı da artırmıştır. 2015 yılında Türkiye’nin Dünya iplik 

ithalatından almış olduğu pay %6,1 iken, 2016 yılında bu oran %6,8’e yükselmiştir.  

  

 

 

Dünya iplik ithalatından almış olduğu %4,9’luk pay ile, en fazla ithalat 

gerçekleştiren üçüncü ülke 2 milyar dolarlık ithalat değeri ile İtalya’dır. İtalya’nın iplik 

ithalatı 2015 yılına göre %0,9 oranında artmıştır. 

Dünya iplik ithalatında dördüncü büyük pazar ise Dünya iplik ithalatından almış 

olduğu %4,3 pay ve 1.8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren Bangladeş’tir.  
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4. Türkiye’nin İplik İthalatı 
 

Yıllar İtibariyle İthalat ve Pay 
Dünyanın önde gelen iplik ihracatçıları arasında yer alan Türkiye, aynı zamanda 

Dünya’nın önemli iplik ithalatçıları arasında da yer almaktadır. 2016 yılında Türkiye, 93 

farklı ülkeden 3 milyar dolar değerinde iplik ithalatı gerçekleştirmiştir. İthalat 2015 

yılına kıyasla %5 oranında artmıştır. İplik ithalatının genel tekstil ithalatındaki payı 

%36,2 seviyesindedir. 

2012 yılından 2016 yılına kadar iplik ithalatının gelişimi ile tekstil ithalatındaki 

payı incelendiğinde, iplik ithalatının payının %31,6 ile %36,2 arasında değişen oranlarda 

artan bir şekilde seyrettiği görülmektedir. 2012 yılında 2.9 milyar dolar ithalat ile %33,2 

olarak hesaplanan söz konusu iplik ithalatının payı, 2016 yılı sonunda %36,2’ye 

yükselmiştir.   

Yıllar itibarıyla iplik ithalatının toplam tekstil ithalatındaki payına ilişkin veriler, 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 

2013 yılında ise Türkiye yaklaşık 3 milyar dolar değerinde iplik mamulü ithal 

ederken, 2014 yılında ithalat 3.2 milyar dolara çıkmış, 2015 yılında ise %10,5 oranında 

gerileyerek yaklaşık 2.9 milyar dolara gerilemiştir. 2016 yılında ise ithalat %5 oranında 

yükselerek 3 milyar doları aşmıştır. 
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Başlıca Ülkeler İtibarıyla İthalat 
2016 yılında Türkiye 93 farklı ülkeden 3 milyar dolar değerinde iplik ithalatı 

yapmıştır. İplik ithalatı ülkeler bazında ele alındığında Çin, Hindistan, Endonezya, 

Bangladeş ve Vietnam 2016 yılında Türkiye’nin en fazla iplik ithalatı yaptığı ülkeler 

olarak gözlemlenmektedir.  
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2016 yılında en fazla iplik ithalatı gerçekleştirilen ülke yaklaşık 682 milyon dolar 

değerinde ithalat ve toplam iplik ithalatından almış olduğu %22,5 pay ile Çin’dir. 

Çin’den gerçekleştirilen iplik ithalatı 2015 yılına kıyasla %17 oranında artmıştır.  

Hindistan, en fazla iplik ithalatı gerçekleştirilen ikinci ülke olarak dikkat 

çekmektedir. Hindistan’dan 2016 yılında 552 milyon dolar değerinde ithalat 

gerçekleşirken, Hindistan’ın Türkiye toplam iplik ithalatındaki payı %18,2 olmuştur.  

Türkiye’nin üçüncü büyük örme kumaş tedarikçisi Endonezya’dan 2016 yılında 

%4,4 oranında artışla 322 milyon dolar değerinde iplik ithalatı yapılmıştır. 

Endonezya’nın toplam iplik ithalatındaki payı %10,6 olarak hesaplanmıştır.  

 

 

Bangladeş, Türkiye’nin iplik ithalatında dördüncü büyük tedarikçi ülke olup, söz 

konusu ülkeden ithalat 2016 yılında %2,3 oranında gerilemeyle yaklaşık 196 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bangladeş’in Türkiye toplam iplik ithalatında payı 

%6,5’tur.   

Beşinci büyük iplik tedarikçisi Vietnam’dan ise 2016 yılında %3,2 oranında artışla 

171 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilmiştir.  
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Başlıca Ürün Grupları İtibarıyla İthalat 
 

Türkiye’nin iplik ithalatında başlıca ürün grupları, dolar bazında ithalat değerine 

göre sıralı olarak sentetik – suni filament liflerden iplikler, sentetik – suni devamsız 

liflerden iplikler, pamuk ipliği, bitkisel liften iplik, yün ve ince – kaba hayvan kıllarından 

iplikler ve ipek ipliğidir.  

2016 yılında en fazla ithal edilen ürün grubu yaklaşık 1.7 milyar dolar ithalat 

değeri ile sentetik – suni filament liflerden iplikler olmuştur. 2015 yılına göre ilgili ürün 

grubunun ithalatı %5,2 oranında artmıştır. Türkiye iplik ithalatı içerisinde sentetik – suni 

filament liflerden ipliklerin payı %55,3 olarak hesaplanmaktadır.  

 

 

Türkiye’den en fazla ithal edilen bir diğer iplik ürün grubu, sentetik- suni 

devamsız liflerden ipliklerdir. Söz konusu ipliklerin 2016 yılı ithalat değeri yaklaşık 591 

milyon dolara çıkmış olup, 2015 yılına göre artış oranı %0,9 olarak hesaplanmaktadır. 

Söz konusu ipliklerin Türkiye iplik ithalatındaki payı %19,5 seviyesindedir. 

İplik ürün grupları içerisinde pamuk ipliği ise 2016 yılında %19,9 oranında artarak 

512 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ürün grubunda Türkiye iplik 

ithalatındaki payı %16,9 olarak hesaplanmaktadır.   
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Sentetik – Suni Filament Liflerden İplik İthalatımız 
İplik ürün grubu içerisinde Türkiye’nin en fazla ithal ettiği sentetik – suni filament 

liflerden iplikte 2016 yılı ithalatımız %5,2 oranında artarak yaklaşık 1.7 milyar dolar 

değerinde gerçekleşirken; Çin, %36 pay ve 603 milyon dolar ithalat değeri ile 

ithalatımızda birinci sırada yer almaktadır. 

Hindistan, sentetik – suni filament liflerden ipliklerde en fazla ithalat 

gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. Hindistan’ın ilgili ürün grubu ithalatımızdan aldığı pay 

%20,3 ile 340 milyon dolardır. 

Endonezya, en fazla sentetik – suni filament liflerden iplik ithalatı 

gerçekleştirdiğimiz ülkeler içerisinde üçüncü sırada yer alarak ithalattan %6 pay 

almıştır. Endonezya’dan sentetik – suni filament liflerden iplik ithalatımız 2016 yılında 

%12,2 oranında artarak yaklaşık 100 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

  

2016 yılında sentetik – suni filament liflerden ipliklerde en fazla ithalat artışı 

yaşadığımız ülke %20,2 artış ile Çin, en fazla gerileme %23,6 ile Vietnam’da yaşanmıştır.  
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Sentetik – Suni Devamsız Liflerden İplik İthalatımız 
İplik içerisinde Türkiye’nin en fazla ithal ettiği ikinci ürün grubu olan sentetik – 

suni devamsız liflerden iplik ithalatı 2016 yılında %0,9 oranında artarak yaklaşık 591 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Endonezya, %36,1 pay ve 213 milyon dolar ile 

ithalatımızda birinci sırada yer almaktadır. 

Hindistan, iplikte en fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. Hindistan’ın 

ilgili ürün grubu ithalatımızdan aldığı pay %27 ile yaklaşık 160 milyon dolardır. 

Mısır, en fazla sentetik – suni devamsız liflerden iplik ithalatı gerçekleştirdiğimiz 

ülkeler içerisinde üçüncü sırada yer alarak ithalattan %8,6 pay almıştır. Mısır’dan ilgili 

ürün grubu ithalatımız 2016 yılında %12,5 oranında artarak yaklaşık 51 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

 

 

2016 yılında sentetik – suni devamsız liflerden iplikte en fazla ithalat artışı 

yaşadığımız ülke %109,4 artış ile Nepal, en fazla gerileme %45,5 ile Tayvan’da 

yaşanmıştır. 
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Pamuk İpliği İthalatımız 
İplik içerisinde Türkiye’nin en fazla ithalat gerçekleştirdiği üçüncü ürün grubu 

olan pamuk ipliği ithalatı 2016 yılında %19,9 oranında artarak 512 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Türkmenistan, %30,7 pay ve yaklaşık 157 milyon dolar ile 

ithalatımızda birinci sırada yer almaktadır. 

Vietnam, pamuk ipliğinde en fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. 

Vietnam’ın ilgili ürün grubu ithalatımızdan aldığı pay %15,5 ile 79 milyon dolardır. 

Özbekistan en fazla pamuk ipliği ithal ettiğimiz ülkeler içerisinde üçüncü sırada 

yer alarak ithalattan %12,1 pay almıştır. Özbekistan’dan ilgili ürün grubu ithalatımız 

2016 yılında %119,8 oranında artarak 62 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

 

2016 yılında pamuk ipliğinde en fazla ithalat artışı yaşadığımız ülke %131,8 artış 

ile Hindistan, en fazla gerileme ise %43,3 gerileme oranı ile Mısır’da yaşanmıştır.   
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Bitkisel Liften İplik İthalatımız 
İplik içerisinde Türkiye’nin en fazla ithal ettiğimiz diğer gruplarından biri olan 

bitkisel liften iplik ithalatı 2016 yılında %8,1 oranında gerileyerek yaklaşık 205 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bangladeş, %89,3 pay ve 183 milyon dolar ile 

ithalatımızda birinci sırada yer almaktadır. 

Çin, en fazla bitkisel liften iplik ithalatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. Çin’in 

ilgili ürün grubu ithalatımızdan aldığı pay %8,8 ile 18 milyon dolardır. 

İtalya en fazla bitkisel liften iplik ithalatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler içerisinde 

üçüncü sırada yer alarak toplam bitkisel liften iplik ithalatından %0,7 pay almıştır. 

İtalya’dan ilgili ürün grubu ithalatımız 2016 yılında %11,8 oranında gerileyerek 1 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

  

 

 2016 yılında bitkisel liften iplik ithalatında en fazla ithalat artışı yaşadığımız ülke 

%334,5 artış ile Fransa, en fazla gerileme %81,7 ile Tayvan’da yaşanmıştır. 
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Yün ve İnce – Kaba Hayvan Kıllarından İplik İthalatımız 
İplik içerisinde Türkiye’nin en fazla ithal ettiği diğer gruplarından biri olan yün ve 

ince – kaba hayvan kıllarından iplik ithalatı 2016 yılında %16,2 oranında gerileyerek 45 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İtalya yün ve ince – kaba hayvan kıllarından 

iplik ithalatında %52,1 pay ve yaklaşık 24 milyon dolar ile ithalatımızda birinci sırada yer 

almaktadır. 

Çin, yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplik ithalatımızda en fazla ithalat 

gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. Çin’in ilgili ürün grubu ithalatımızdan aldığı pay %13,9 

ile 6 milyon dolardır. 

Almanya en fazla yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplik ithalatı 

gerçekleştirdiğimiz ülkeler içerisinde üçüncü sırada yer alarak ithalattan %9,4 pay 

almıştır. Almanya’dan ilgili ürün grubu ithalatımız 2016 yılında %48,7 oranında 

gerileyerek 4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

2016 yılında yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplikte en fazla ithalat artışı 

yaşadığımız ülke %2933,1 artış ile Polonya, en fazla gerileme %50,8 ile Çin’de 

yaşanmıştır. 
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İpek İpliği İthalatımız 
İplik içerisinde Türkiye’nin en fazla ithal ettiğimiz bir diğer ürün grubu ise ipek 

ipliğidir. İpek ipliği ithalatı 2016 yılında %39,5 oranında gerileyerek 2 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Çin ipek ipliği ithalatında %39,8 pay ve 820 bin dolar ile 

ithalatımızda birinci sırada yer almaktadır. 

İtalya, ipek ipliği ithalatımızda en fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkedir. 

İtalya’nın ilgili ürün grubu ithalatımızdan aldığı pay %26,2 ile 542 bin dolardır. 

Brezilya ipek ipliği ithalatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler içerisinde üçüncü sırada yer 

alarak ithalattan %17,2 pay almıştır. Brezilya’dan ilgili ürün grubu ithalatımız 2016 

yılında %25,1 oranında artarak 355 bin dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

2016 yılında yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplikte en fazla ithalat artışı 

yaşadığımız ülke %4577,6 artış ile İsviçre, en fazla gerileme %63,2 ile Çin’de 

yaşanmıştır. 
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Değerlendirme 
 

Global ölçekte iplik ihracatçısı ülkeler incelendiğinde, dünya iplik ihracatının 

%22’lik kısmının tek başına Çin tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Hindistan, 

Vietnam, ABD, Endonezya, İtalya ve Türkiye diğer önemli iplik ihracatçıları olarak göze 

çarpmaktadır. Türkiye, Dünya’nın en fazla iplik kumaş ihracat eden 7. ülkesidir.  

İhracatçı Birlikleri Bilgi Sistemi verilerine göre 2016 yılında Türkiye’den 

Dünya’nın farklı kıtalarında 153 ülkeye 1.6 milyar dolar değerinde iplik ihraç edilirken, 

Ekonomi Bakanlığı verileri ile 93 ülkeden de 2 milyar dolar değerinde iplik ithalatı 

gerçekleştirilmiştir.   

İplik ihracatında İtalya, Belçika, İngiltere, İran ve Hollanda en fazla ihracat 

yapılan pazarlar olurken; Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vietnam Türkiye’nin 

en büyük iplik tedarikçileri olmuşlardır. 

2016 yılında Dünya’da en fazla ithal edilen iplik ürün gruplarına bakıldığında ise; 

en fazla ithalat gerçekleştirilen iplik ürün grubu; toplam iplik ithalatı içerisinden almış 

olduğu %37 pay ve 16 milyar dolarlık ithalat değeri ile Dikiş İpliği Hariç Sentetik Lif İpliği 

(toptan)’dir. İplik ürün grubu içerisinde en fazla ithal edilen ürün ise yaklaşık 10.1 milyar 

dolarlık ithalat değeri ve toplam iplik ithalatından almış olduğu %24,5’luk pay ile Ağırlığı 

%85’ten fazla olan dikiş hariç pamuk ipliğidir. Dünya’da en fazla ithalatı gerçekleştirilen 

üçüncü iplik ürün grubu ise toplam iplik ithalatından almış olduğu %10,8 pay ve yaklaşık 

4.8 milyar dolarlık ithalat değeri ile Sentetik Devamsız Liften İplikler (dikiş hariç) 

(Toptan)’dir.  

Dünya iplik ithalatı 2012 tarihinden beri 44 milyar dolar ile 51 milyar dolar 

değerleri arasında dalgalı bir seyir izlemektedir. Dünya tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

içerisinde 2016 yılında %16 paya sahip olan iplik ithalatının tekstil ve hammaddelerine 

artan talep ile birlikte tekrar artacağı düşünülmektedir.  

Türkiye’de ise iplik ihracatının 2012 tarihinden beri 1.6 milyar dolar 

seviyelerinde olduğu gözlemlenmiş olup, son üç yılda toplam tekstil ve hammaddeleri 

ihracatındaki payı %16,1’den %16,9’a çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde iplik ihracatının 

Tekstil ve hammaddeleri ihracatımız içerisindeki payının daha da artması 

beklenmektedir.  


