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YÖNETİCİ ÖZETİ  

 Dünyada 2019 yılı iplik ihracatının %9,6 oranında gerileyerek 47,4 milyar dolar 

değerinde gerçekleştirildiği, son 10 yılda ise ihracatın 600 milyon dolar seviyesinde 

arttığı gözlemlenmektedir.  İplik ürün grubunda dünyanın en büyük ihracatçısı 

konumunda olan Çin, küresel iplik ihracatından aldığı %26,3 pay ve 12,5 milyar dolar 

ihracatı ile birinci sırada yer almaktadır.  

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

ürün gruplarının 2019 yılındaki ihracatında gerilemeler yaşandığı 

gözlemlenmektedir. Öte yandan 2015 yılına göre ihracatı artan tek ürün grubu ise 

sentetik – suni filament liflerden iplik ürün grubudur.  

Türkiye ise 2019 yılında küresel iplik ihracatından aldığı %3,8 oranında payı 

koruyarak Dünya’nın en büyük 7. iplik tedarikçisi olma konumunu 2019 yılında da 

sürdürmüştür. Türkiye, toplam iplik ihracatının %58,7’sini Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerine gerçekleştirmektedir.  

Son 5 yılda hemen hemen tüm iplik alt ürün gruplarında yükselen bir ivme yakalayan 

Vietnam’ın, AB Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte AB’de 

Türkiye’nin en önemli rakiplerinden biri olabileceği değerlendirilmektedir. 

Küresel iplik ithalatına bakıldığında ise ithalatın bir önceki yıla göre %7,1 oranında 

azalarak 47,2 milyar dolar seviyesine gerilediği, küresel iplik ithalatında Çin’in %14,9 

oranında pay ile birinci sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. 

Türkiye ise küresel iplik ithalatından aldığı %6,6’lık payı 2019 yılında da koruyarak, 

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

ithalatı 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında küresel iplik 

ithalatından %6,1 pay alan Türkiye’nin payının %6,6’ya yükselmesi 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 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 

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 

DÜNYA İPLİK İHRACATI 

 

Son 10 yıldaki küresel iplik ihracatına bakıldığında ihracatın aynı seviye kaldığı 

gözlemlenmektedir. Esasında 2013 yılında 54,6 milyar dolara kadar yükselen dünya 

iplik ihracatı 2014 yılında %2,8, 2015 yılında ise %10,4 ve 2016 yılında %4,8 oranında 

gerileyerek 45,3 milyar dolar seviyelerine gerilemiştir.  2017 yılındaki %5,5 ve 2018 

yılındaki %9,8 artış ile 52,4 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya iplik ihracatı, 2019 

yılında %9,6 oranında azalarak 47,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

Dünyanın en büyük 7. iplik ihracatçısı olan Türkiye’nin ise küresel ihracattan aldığı 

pay %3,8’dir. Türkiye’nin dünya iplik kumaş ihracatındaki payı 2010 yılında %2,7 

seviyesindeyken, 2019 yılında %3,8 seviyesine yükselmiştir. Dünya iplik ihracatında 

payını en çok artıran ülke ise Vietnam olmuştur. Vietnam’ın 2010 yılında %2,8 olan 

küresel iplik ihracatındaki payı, 2019 yılında %7,9’a kadar yükselmiştir. 
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DÜNYADA EN FAZLA İPLİK İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER 

 
Not: Vietnam ve Endonezya’nın 2019 yılı iplik ihracat verileri açıklanmadığı için mirror data verileri 

kullanılmıştır. 

Dünya’da en fazla iplik ihracatı gerçekleştiren ülkelerine bakıldığında Çin, 12,5 milyar 

dolarlık ihracatı ve dünya ihracatından aldığı %26,3 oranında pay ile birinci sırada yer 

almaktadır. Çin’in 2019 yılında iplik ihracatı %2,3 oranında gerilemiştir.  

Hindistan 2019 yılındaki %19,2 oranında ihracat azalışına rağmen 5 milyar dolarlık 

iplik ihracatı ile dünyanın en büyük 2. iplik ihracatçısı, Vietnam ise 3,8 milyar dolar 

değerinde ihracatıyla dünyanın en büyük 3. iplik kumaş ihracatçısıdır.  

Türkiye ise 2019 yılında 1,8 milyar dolar değerinde iplik ihracatı gerçekleştirmiş 

olup, küresel iplik ihracatında 7. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin iplik ihracatı 

2918 yılında %5,9 oranında gerilerken, küresel ihracattan ise %3,8 pay 

almaktadır.   

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

çekici artış Vietnam’da gözlemlenmektedir. Vietnam, 2015 yılında 2,5 milyar dolar 

değerinde olan iplik ihracatını 2018’e kadar her yıl kesintisiz artırmış; Vietnam’ın 2019 

yılında ihracatı ise bir önceki yıla göre %3 oranında azalmıştır.  

2019 yılı iplik ihracatında en önemli düşüşlerden biri ise Endonezya’da yaşanmıştır. 

2018 yılında 2,4 milyar dolar üzerinde ihracatla dünyanın en büyük 5. İplik ihracatçısı 

olan Endonezya, 2019 yılında ihracatındaki %20,8 oranında gerilemeyle 6. Sıraya 

gerilemiştir.  
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA İPLİK İHRACATI 

 

Dünyada 2019 yılında gerçekleştirilen iplik ihracatı alt ürün grupları bazında 

incelendiğinde, ilk sırada %44,8 payı ile sentetik-suni filament liflerden ipliklerin 

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

%6,4 oranında artış göstererek 21,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

13,6 milyar dolar değerinde gerçekleşen ihracatı ve %28,6 payı ile dünya iplik 

ihracatındaki 2. alt ürün grubu pamuk ipliğidir. 2019 yılındaki pamuk ipliği ihracatı, 

%13,8 oranında azalmıştır.  

 

Sentetik-suni devamsız liflerden iplik ihracatı 

ihracatı ise, %11,9 oranında azalarak 7,9 milyar 

dolar gerçeklemiştir. Sentetik-suni devamsız 

liflerden İplikleri ihracatının toplam iplik 

ihracatındaki payı ise %16,6’dır.  

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından İplikler 

ihracatı ise %4,7 oranında azalarak 3,4 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun 

toplam iplik ihracatındaki payı ise %7,1’dir. 

Dünyada 2019 yılında gerçekleşen Bitkisel liften iplik ihracatı %8,6 oranında azalarak 

1 milyar dolar olmuştur. Bitkisel liften iplik ihracatının toplam iplik ihracatındaki payı 

ise %2,1’dir. 

İpek ipliği ihracatı ise 2019 yılında %13,2 oranında azalarak 349 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. İpek ipliği ihracatının toplam iplik ihracatındaki payı %0,7 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Küresel ölçekte iplik ihracatına bakıldığında son 5 yılda sadece sentetik suni filament 

liflerden iplik ihracatı artarken, diğer tüm ürün gruplarındaki ihracat miktarlarında 

azalış kaydedilmiştir. 
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SENTETİK SUNİ FİLAMENT LİFLERDEN İPLİK İHRACATI  

 
 

2019 yılında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatı 21,2 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2017’de %5,4 ve 2018’de %14,8 oranında artarak 22,7 milyar dolar 

seviyelerine çıkan sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatı, 2019 yılında ise %6,4 

oranında azalma kaydetmiştir. 

Sentetik-suni filament liflerden iplik 

ihracatında ilk sırada %32,1 pay ile Çin yer 

almaktadır. 2019 yılında Çin’in ihracatı 

%2,2 artarak 6,8 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. ABD 2019 yılındaki %3,7 

oranında ihracat azalışına rağmen 1,2 

milyar dolarlık sentetik-suni filament 

liflerden iplik ihracatı ile dünyanın en 

büyük 2. ihracatçısı, Hindistan ise 1,2 

milyar dolar değerinde ihracatıyla dünyanın 

en büyük 3. ihracatçısıdır.  

Türkiye ise 2019 yılında 743 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 artış Çin’de gözlemlenmektedir. Çin, 2015 yılında 

4,8 milyar dolar değerinde olan ihracatı 2019’a kadar her yıl kesintisiz yükselerek 

toplamda %42,7 oranında artmıştır.  
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PAMUK İPLİĞİ İHRACATI  

 

2019 yılında pamuk ipliği ihracatı 13,6 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 ise %13,8 oranında azalmıştır.  

Pamuk ipliği ihracatında ilk sırada %22,1 payı ile Hindistan yer almaktadır. 2019 

yılında Hindistan’ın ihracatı %24 azalarak 3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Dünya pamuk ipliği ihracatında 2. sırada %20,4 payı ile Vietnam yer almaktadır. 

Vietnam’ın ihracatı 2019 yılında %5,5 oranında artarak 2,8 milyar dolar olmuştur. Çin 

ise 1,6 milyar dolar değerinde ihracatıyla dünyanın en büyük 3. ihracatçısıdır.  

Türkiye ise 2019 yılında 531 milyon dolar değerinde pamuk ipliği ihracatı 

gerçekleştirmiş olup, küresel iplik ihracatında 10. Sırada yer almaktadır.  Türkiye’nin 

pamuk ipliği ihracatı %12,4 oranında azalırken, küresel ihracattan %3,9 pay 

almaktadır. 

Dünya’da en fazla pamuk ipliği 

ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülkesine 

bakıldığında, en dikkat çekici artış 

Vietnam’da gözlemlenmektedir. 

Vietnam, 2015 yılında 1,6 milyar dolar 

değerinde olan ihracatı, 2019’a kadar 

her yıl kesintisiz yükselerek toplamda 

%73,3 oranında artmıştır.  

2019 yılı iplik ihracatında en önemli 

düşüşlerden biri ise Pakistan’da 

yaşanmıştır. 2018 yılında 1,3 milyar 

dolar üzerinde ihracatla dünyanın en büyük 4. pamuk ipliği ihracatçısı olan Pakistan, 

2019 yılında ihracatındaki %56,5 oranında gerilemeyle 6. sıraya gerilemiştir. 
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2019 yılında sentetik-suni devamsız liflerden iplik ihracatı 7,9 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2017’de %3,2 ve 2018’de %6 oranında artarak 9 milyar dolar 

seviyelerine çıkan sentetik-suni devamsız liflerden iplik ihracatı, 2019 yılında ise 

%11,9 oranında azalma kaydetmiştir. 

Sentetik suni devamsız liflerden iplik ihracatında ilk sırada %32,2 payı ile Çin yer 

almaktadır. 2019 yılında Çin’in ihracatı %9,2 azalarak 2,5 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Dünya sentetik suni devamsız liflerden iplik ihracatında 2. sırada %13 

payı ile Endonezya yer almaktadır. Endonezya’nın ihracatı 2019 yılında %25 oranında 

azalarak 1 milyar dolar olmuştur. Hindistan ise 628 milyon dolar değerinde ihracatıyla 

dünyanın en büyük 3. ihracatçısıdır.  

Türkiye ise 2019 yılında 492 milyon dolar 

değerindeki ihracatıyla, küresel sentetik 

suni devamsız liflerden iplik ihracatında 

5. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 

pamuk ipliği ihracatı %9,2 oranında 

azalırken, küresel ihracattan %6,2 pay 

almaktadır. 

Dünya’da en fazla sentetik suni devamsız 

liflerden iplik ihracatı gerçekleştiren ilk 

10 ülkeye bakıldığında en dikkat çekici artış Çin’de gözlemlenmektedir. Çin, 2015 

yılında 2,2 milyar dolar değerinde olan ihracatını, %13 oranında artırarak 2,5 milyar 

dolar seviyesine çıkarmıştır.  

Dünya Sentetik suni devamsız liflerden iplik ihracatında en önemli düşüşlerden biri 

ise Hong Kong’da yaşanmıştır. 2018 yılında 415 milyon dolar ihracatla dünya 

ihracatında %5 pay alırken, 2019 yılında payı %3,4’e gerilemiştir. 
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YÜN VE İNCE-KABA HAYVAN KILLARINDAN İPLİK İHRACATI 

 
 

2019 yılında yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ihracatı 3,4 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ihracatı, 2018 

yılında %13,8 oranında artış göstererek 3,5 milyar dolar seviyesine yükselirken, 2019 

yılında ise %4,7 oranında azalmıştır.  

Çin, %32,3 payı ile yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ihracatında ilk sırada yer 

almaktadır. 2019 yılında Çin’in ihracatı %3,3 artarak 1,1 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

 

Dünya yün ve ince-kaba hayvan 

kıllarından iplik ihracatında 2. sırada 

İtalya yer almaktadır. İtalya’nın ihracatı 

2019 yılında %8 azalarak 571 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Hong Kong ise 

254 milyon dolar değerinde ihracatıyla 

dünyanın en büyük 3. ihracatçısıdır.  

 

Dünya yün ve ince – kaba hayvan kıllarından iplik ihracatında en dikkat çekici 

ülkelerden biri ise Romanya olmuştur. Esasında Romanya’nın ilgili ürün grubu 

ihracatı 2019 yılında %3,0 oranında gerilese de Romanya’nın küresel ihracattan aldığı 

pay son 10 yılda iki kat artmıştır. 2010 yılında Romanya dünya yün ve ince – kaba 

hayvan kıllarından iplik ihracatından %2,1 oranında pay alırken, 2019 yılında 

ihracattaki payını %4,9’a kadar çıkarmıştır. 
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BİTKİSEL LİFTEN İPLİK İHRACATI 

 

Dünya’da 2019 yılında bitkisel liften iplik ihracatı, %8,6 oranında azalarak 1 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bitkisel iplik ihracatında ilk sırada %43 oranında payı 

ile Bangladeş yer almaktadır. Bangladeş’in 2019 yılındaki bitkisel iplik ihracatı %15,6 

oranında azalarak 431 milyon dolar olmuştur. Çin %28,6 payı ve 286 milyon dolar 

ihracatı ile 2. sırada yer alırken, İtalya ise %6,7 payı ve 67 milyon dolar ihracatı ile 3. 

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

ihracatçısıdır. 2019 yılında Türkiye’nin bitkisel iplik ihracatı, %24,1 oranında artarak 

11 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

İPEK İPLİĞİ İHRACATI  

 
Dünya’da 2019 yılında ipek ipliği ihracatı, %13,2 oranında azalarak 349 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. İpek ipliği ihracatında ilk sırada %40,2 payı ile Çin yer 

almaktadır. Çin’in 2019 yılındaki bitkisel iplik ihracatı %16 oranında azalarak 140 

milyon dolar olmuştur.  Romanya %22 payı ve 77 milyon dolar ihracatı ile 2. sırada yer 

alırken, İtalya ise %10,2 payı ve 35 milyon dolar ihracatı ile 3. sırada yer almaktadır. 
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DÜNYA İPLİK İTHALATI 

 

2019 yılında Dünya iplik ithalatı, bir önceki yıla göre %7,1 oranında azalarak, 47,2 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında %7,7 artışla 52 milyar dolar 

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

girmiştir. Dünya iplik ithalatı, son 10 yılda %6,7 oranında yükselerek, 3 milyar dolar 

değerinde arttığı gözlemlenmektedir.  

DÜNYADA EN ÇOK İPLİK İTHALATI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER 

 

Dünya iplik ithalatında birinci sırada %14,9 payı ve 7 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 yılında %13,7 azalmıştır.  

Türkiye 3,1 milyar dolar değerindeki iplik ithalatı ile dünyanın en büyük 2. iplik 

ithalatçısıdır. Türkiye’nin iplik ithalatı 2019 yılında değişmeyerek, 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 azalışla 3,1 milyar dolar seviyesine inmiştir.  

Dünya’nın en fazla iplik ithalatı gerçekleştiren ilk 10 ülkesi arasında 2019 yılında 

sadece Vietnam’ın ithalatı artmıştır. Vietnam’ın, 2015 yılında %2,7 olan payını, 2019 

yılında %4,4’e yükseltmesi dikkat çekmektedir. 
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA İPLİK İTHALATI 

 

2019 yılındaki küresel iplik ithalatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada 

%46,8 payı ile sentetik-suni filament liflerden ipliklerin olduğu gözlemlenmektedir. 

Dünya sentetik-suni filament liflerden iplikler ithalatı, %7,1 oranında azalarak 22,1 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

13,3 milyar dolar değerinde gerçekleşen ithalatı ve %28,2 payı ile dünya iplik 

ithalatındaki 2. Büyük alt ürün grubu pamuk ipliğidir. 2019 yılındaki pamuk ipliği 

ithalatı, %9,3 oranında azalmıştır.  

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

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatının 

küresel iplik ithalatındaki payı %16’dır.  

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından 

iplikler ithalatı, 2019 yılında %4,3 

oranında azalarak 3 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun 

toplam iplik ithalatındaki payı ise 

%6,3’tür.  

Dünyada 2019 yılında bitkisel liften 

iplik ithalatı %8,1 oranında azalarak 1 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Bitkisel liften iplik ithalatının küresel 

iplik ithalatındaki payı ise %2,1’dir. 

İpek ipliği ithalatı ise 2019 yılında %11,8 oranında azalarak 299 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. İpek ipliği ithalatının küresel iplik ithalatındaki payı %0,6 olarak 

gerçekleşmiştir.  

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

artışı ile 50,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, 2019 yılındaki %7,1 azalma ile 

2015’teki 47,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 
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SENTETİK SUNİ FİLAMENT LİFLERDEN İPLİK İTHALATI 

 

2019 yılında sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatı 22,1 milyar dolar olarak 

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

seviyelerine çıkan sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatı, 2019 yılında ise %7,1 

oranında azalma kaydetmiştir. 

Türkiye, sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatında %7,9 payı ile ilk sırada yer 

almaktadır. 2019 yılında Türkiye’nin ithalatı %4 oranında artarak 1,7 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, 2019 yılındaki sentetik-suni filament liflerden iplik ithalatındaki %9 oranındaki 

azalmaya rağmen 1,5 milyar dolarlık ithalatı ile dünyanın en büyük 2. ithalatçısı, ABD 

ise 1,3 milyar dolarlık ithalatı ve küresel ithalattan aldığı %5,9 pay ise 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 en dikkat çekici artış Vietnam’da gözlemlenmektedir. Vietnam, 

2016 yılında 767 milyon dolar değerinde olan ithalatını 2019’a kadar her yıl kesintisiz 

yükselerek toplamda %53,6 oranında artmıştır.  
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PAMUK İPLİĞİ İTHALATI  

 
2019 yılında pamuk ipliği ithalatı 13,3 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 ise %9,3 oranında azalma kaydetmiştir. 

Pamuk ipliği ithalatında ilk sırada %37,2 payı ile Çin yer almaktadır. 2019 yılında 

Çin’in ithalatı %15,5 azalarak yaklaşık 5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Dünya pamuk ipliği ithalatında 2. sırada %6,4 payı ile Bangladeş yer almaktadır. 

Bangladeş’in ithalatı 2019 yılında %33,1 oranında azalarak 851 milyon dolar olmuştur. 

Honduras ise 2018 yılında 1 milyon dolar seviyesinde pamuk ipliği ithalatı yaparken, 

2019 yılında 749 milyon dolar değerinde ithalat yapması dikkat çekicidir.  

Türkiye ise 2019 yılında 554 milyon dolar değerinde pamuk ipliği ithalatı 

gerçekleştirmiş olup, küresel iplik ithalatında 4. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 

pamuk ipliği ithalatı %0,8 oranında artarken, küresel ithalattan %4,2 pay almaktadır. 

Dünya pamuk ipliği ithalatındaki en önemli düşüşlerden biri ise Hong Kong’da 

yaşanmıştır. 2015 yılında 993 milyon dolar olan pamuk ipliği ithalatı, her geçen yıl 

azalarak 5 yıllık süreçte %56,3 oranında gerilemiştir.  
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SENTETİK SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİK  İTHALATI 

Not: Bangladeş, Honduras ve Vietnam’ın 2019 yılı iplik verileri henüz açıklanmadığı için mirror data 

verileri kullanılmıştır. 

 

2019 yılında sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatı 7,5 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2017’de %2,8 ve 2018’de %5,5 oranında artarak 7,8 milyar dolar 

seviyelerine çıkan sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatı, 2019 yılında ise %3,5 

oranında azalma kaydetmiştir. Sentetik suni devamsız liflerden iplik ithalatında ilk 

sırada %8,1 payı ile Bangladeş yer almaktadır. 2019 yılında Bangladeş’in ithalatı 

%26,9 oranında azalarak 612 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

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

almaktadır. Türkiye’nin ithalatı 2019 yılında %19,5 azalarak, 492 milyon dolar 

olmuştur. Türkiye, küresel sentetik-suni devamsız liflerden iplik ithalatından %6,5 

pay almaktadır. 

Honduras’un 2018 yılında 2 milyon dolar seviyesinde sentetik-suni devamsız liflerden 

iplik ithalatı gerçekleştirirken, 2019 yılında ise 431 milyon dolar ithalat 

gerçekleştirmesi dikkat çekicidir. Honduras, küresel ithalattan aldığı %5,7 payı ile 

dünyanın en büyük 3. sentetik- suni devamsız liflerden iplik ithalatçısı konumundadır. 

Dünya Sentetik suni devamsız liflerden iplik ithalatında en önemli düşüşlerden biri 

ise Güney Kore’de yaşanmıştır. 2015 yılında 433 milyon dolar ithalatı ile küresel 

ithalattan %6 pay alırken, 2019 yılında payı %4,2’ye gerilemiştir.  
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YÜN VE İNCE-KABA HAYVAN KILLARINDAN İPLİK İTHALATI  

 

2019 yılında yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatı 3 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ihracatı, 2018 yılında %13,9 

oranında artış göstererek 3,1 milyar dolar seviyesine yükselirken, 2019 yılında ise %4,3 

oranında azalmıştır.  

İtalya, %13,9 payı ile yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatında ilk sırada 

yer almaktadır. 2019 yılında İtalya’nın ithalatı %10,7 azalarak 415 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatında %11,2 

payı ile 2. sırada Hong Kong yer alırken, Almanya ise 236 milyon dolar ithalatı ve %7,9 

payı ile dünyanın en büyük 3. ihracatçısı konumundadır.  

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

ülkeler arasında 5. sırada yer alan Vietnam, 2015 yılında 34 milyon dolar ithalat 

gerçekleştirirken, 2019 yılına kadar kesintisiz bir şekilde artarak 190 milyon dolara 

yükselmiştir. 

Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatında 2. sırada yer alan Hong Kong’un 

ise ithalatı 2015 yılına göre %30,7 oranında azalmıştır. 2015 yılında 482 milyon dolar 

ithalat gerçekleştiren Hong Kong, 2019 yılında ise 334 milyon dolar ithalat 

gerçekleştirmiştir. 
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BİTKİSEL LİFTEN İPLİK İTHALATI 

 
Dünya’da 2019 yılında bitkisel liften iplik ithalatı, %8,1 oranında azalarak 1 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bitkisel iplik ithalatında ilk sırada %26,7 payı ile 

Türkiye yer almaktadır. Türkiye’nin 2019 yılındaki bitkisel liften iplik ithalatı %21,2 

oranında artış göstererek 264 milyon dolara yükselmiştir. 2019 yılında Türkiye’nin 

küresel bitkisel liften iplik ithalatında payı ise %26,7’dir. 

%11,2 payı ile küresel bitkisel liften iplik ithalatında 2. sırada yer alan İtalya’nın 

ithalatı, 2019 yılında %13,1 artarak 111 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. %10,7 

payı ile 3. sırada yer alan Hindistan’ın ithalatı ise %21,9 oranında azalarak 106 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir.  

İPEK  İPLİĞİ İTHALATI 

 
Dünya’da 2019 yılında ipek ipliği ithalatı, %11,8 oranında azalarak 299 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. İpek ipliği ithalatında ilk sırada %35,1 payı ile İtalya yer 

almaktadır. İtalya’nın 2019 yılındaki ipek ipliği ithalatı %23,7 oranında azalarak 105 

milyon dolar olmuştur.  Japonya %18,1 payı ve 54 milyon dolar ithalatı ile 2. sırada yer 

alırken, Hindistan ise %5 payı ve 15 milyon dolar ithalatı ile 3. sırada yer almaktadır. 
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AB’NİN İPLİK İTHALATI 
 

 
 

AB’nin son 10 yılda iplik ithalatı değer bazında incelendiğinde, ithalatın 2010 yılına 

göre 657 milyon Euro arttığı gözlemlenmektedir. 2015 yılına kadar bir artış trendi 

yakalayan AB iplik ithalatı, 2016 yılında %0,9 azalarak 9,8 milyar Euro değerinde 

gerçekleşmiştir. 2017 yılındaki %4,7 ve 2018 yılındaki %0,9 oranındaki artışlarla, 10,4 

milyar Euro seviyelerine kadar yükselen AB iplik ithalatı, 2019 yılındaki %5,9 

oranındaki düşüş ile 9,8 milyar Euro’ya gerilemiştir.  

 

 
 

AB’nin son 10 yılda gerçekleştirmiş olduğu iplik ithalatı miktar bazında 

incelendiğinde, 2010 yılına göre 104 bin tonluk bir azalma gözlemlenmektedir. AB iplik 

ithalatı, 2016 yılında %4,3 ve 2017 yılında %1,8 oranın artış yakalayarak, 2,5 milyon 

ton olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan 2018 yılında %1,1 ve 2019 yılında azalarak 2,3 

milyon ton seviyelerine gerilemiştir. 
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AB’nin iplik ithalatındaki kilogram başı birim fiyatı, 2010-2019 yılları arasında dalgalı 

bir seyir izleyerek, 3,76 Euro ile 4,34 Euro arasında değişen değerlere ulaşmıştır. 

AB’nin son 10 yılda gerçekleştirdiği iplik ithalatındaki birim fiyat %12 artarak, 4,21 

Euro'ya yükselmiştir. AB iplik ithalatındaki birim fiyat 2016 yılında %5 oranında 

azalarak 3,99 Euro’ya kadar düşerken, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla %2,9, 

%2,0 ve %0,7 oranında artmıştır.  

 
 

AB’nin 2019 yılında iplik ithalatı, bir önceki yıla göre değer bazında %5,8 azalarak 9,8 

Milyar Euro değerinde gerçekleşirken, miktar bazında ise %6,5 oranında azalarak 2,3 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

AB’nin en büyük iplik tedarikçisi konumunda %10,5 payı ve 1 milyar Euro ithalatı ile 

Çin yer almaktadır. AB’nin 2019 yılında Çin’den iplik ithalatı değer bazında %1,7 

oranında azalırken, miktar bazında ise %2,2 oranında artış göstermiştir. 

Türkiye ise %9,8 payı ve 955 Milyon Euro ithalat değeri ile AB’nin en büyük 2. iplik 

tedarikçisidir. AB’nin 2019 yılında Türkiye’den iplik ithalatı değer bazında %2,5 

azalarak 955 milyon Euro olarak gerçekleşirken, miktar bazında ise %1 azalarak 318 

bin ton olmuştur.  
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TÜRKİYE’NİN İPLİK DIŞ TİCARETİ
 

TÜRKİYE’NİN İPLİK İHRACATI  

 

 

Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği iplik ihracatı %6,1 oranında azalarak 1,8 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, AB (28) ülkelerine 2019 yılında yaklaşık 

1,1 milyar dolar değerinde iplik ihracatı yapmıştır. 2019 yılındaki %10,1 oranındaki 

ihracat azalmasına rağmen, AB (28) ülkelerine yapılan iplik ihracatı, Türkiye’nin iplik 

ihracatında %58,7 pay almaktadır. 

Türkiye’nin iplik ihracatından %11,8 pay alan İtalya, 213 milyon dolarlık tedariki ile 

ilk sırada yer almaktadır. İtalya’ya yapılan iplik ihracatı, 2019 yılında %11,5 oranında 

azalmıştır. İngiltere %8,5 payı ve 154 milyon dolarlık iplik tedariki ile 2. sırada yer 

alırken, Hollanda ise %6,2 payı ve 113 milyon dolarlık iplik tedariki ile 3. sırada yer 

almaktadır. İlk 10 sırada yer alan ülkelere yapılan iplik ihracatı, Türkiye’nin iplik 

ihracatının %57,2’sini oluşturmaktadır.  

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

artmıştır. 2019 yılında küresel ölçekte yaşanan talep daralmasından Türkiye, 

etkilenmiş olsa da payını koruyabilmeyi başarmıştır.  
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE’NİN İPLİK İHRACATI  

 

Türkiye’nin iplik ihracatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada %41,3 

payı ile Sentetik-suni filament liflerden iplikler gelmektedir. Bu ürün grubunda 2019 

yılında yapılan ihracat, %1,6 oranında artarak 744 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.   

Türkiye’nin iplik ihracatındaki 2. en büyük alt ürün grubu ise pamuk ipliğidir. 521 

milyon dolarlık ihracatı ile iplik ihracatından %28,9 pay alan pamuk ipliği ihracatı, 

2019 yılında %12,9 oranında azalmıştır.  

Sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ihracatı ise %9,4 oranında azalarak 492 

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

iplik ihracatından %27,3 pay almaktadır. Yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler 

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

ihracatı ise %0,6 pay almaktadır. 
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TÜRKİYE’NİN İPLİK İTHALATI   
 

 

Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği iplik ithalatı %1,6 oranında artarak 3,1 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin iplik tedarikinde Çin %26,5 payı 

ile ilk sırada gelmektedir. Çin’den yapılan iplik ithalatı, 2019 yılında %23,4 oranında 

artarak 833 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin iplik ithalatında 2. sırada 

%15,4 payı ve 484 milyon dolar tedariki ile Hindistan yer alırken, 3. sırada ise %8,2 

payı ve 259 milyon dolar tedariki ile Endonezya gelmektedir.  

Türkiye’nin iplik tedarikinde ilk 10 ülke arasında yer alan Özbekistan’dan yapılan 

iplik ithalatında %62,3 oranındaki artış ise dikkat çekicidir. 2018 yılında 

Özbekistan’dan 123 milyon dolar değerinde iplik ithalatı yapılırken, 2019 yılında ise 

199 milyon dolar değerinde iplik ithalatı yapılmıştır.  
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ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE’NİN İPLİK İTHALATI  

 

Türkiye’nin iplik ithalatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, ilk sırada %56 payı 

ile sentetik-suni filament liflerden iplikler gelmektedir. Bu ürün grubunda 2019 

yılında yapılan ithalat, %5,6 oranında artarak 1,8 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.   

Türkiye’nin iplik ithalatındaki 2. en büyük alt ürün grubu ise pamuk ipliğidir. 566 

milyon dolarlık ithalatı ile iplik ithalatından %18 pay alan pamuk ipliği ithalatı, 2019 

yılında %3 oranında artmıştır.  

Sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ithalatı ise %17,9 oranında azalarak 501 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında bitkisel liften iplik ithalatı %22,2 

artarak 266 milyon dolar, yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplik ithalatı %3 

artarak 49 milyon dolar, ipek ipliği ithalatı ise %21,4 artarak 3 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 

 


