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Giriş  
 

Tekstil ve konfeksiyon sektörü, gerek istihdam ve üretim gerekse ihracat performansı ile 

Türkiye’nin en önemli imalat sanayi kollarından biridir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren 

sektördeki hızlı gelişim sayesinde Türkiye, üretim, katma değer ve yenilikçilik anlamında 

dünyanın önde gelen ihracatçı ülkelerinden biri haline getirmiştir.  

2013 yılında dünya tekstil ve hammaddeleri ihracatı 268,1 milyar dolar ve hazır giyim ve 

konfeksiyon ihracatı ise 487,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Her yıl yükselen dünya 

tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında Türkiye, 8,4 milyar dolar değerinde tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı ile Çin Halk Cumhuriyeti, AB 28, ABD, Hindistan, Güney Kore ve 

Tayvan’ın ardından dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumundadır. Türkiye, dünya 

tekstil ihracatından %3,1 oranında pay almaktadır. Diğer yandan Türkiye 17,2 milyar dolarlık 

hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ile Çin Halk Cumhuriyeti, AB 28, Bangladeş, Hindistan ve 

Vietnam’ın ardından dünyanın altıncı büyük ihracatçısıdır. Türkiye, dünya hazır giyim ve 

konfeksiyon ihracatından %3,5 oranında pay almaktadır.  

Değişen dünya düzeninde Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün uluslararası pazarlarda 

rekabet gücünü koruyabilmesi için, olabildiğince katma değeri yüksek, nitelikli ürünlerin 

üretimine yönelmesi, dünyanın önde gelen büyük pazarlarına coğrafi yakınlık, yetişmiş ve 

nitelikli işgücü gibi avantajlarını da kullanarak, bu tarz ürünleri makul fiyatlara dünya 

pazarlarına servis edebilmesi zaruri hale gelmiştir. 

Bu noktada teknik tekstil ürünleri katma değeri yüksek ürünler olarak Türk tekstil ve 

konfeksiyon sektörü için önemli bir alternatif haline gelmektedir. Estetik ve dekoratif 

özelliklerinden ziyade, öncelikle teknik performansları ve fonksiyonel özellikleri için üretilen 

tekstil malzemeleri ve ürünleri, teknik tekstil mamulleri olarak nitelenmektedir. Bu ürünler, 

özel olarak tasarlanan, herhangibir üründe veya proses dahilinde veya yalnız başına belirli bir 

özelliği yerine getirmek amacıyla kullanılan malzemelerdir. Katma değeri yüksek  ürünler 

olan teknik tekstil materyalleri için piyasa, genel anlamda fiyata daha az duyarlıdır ve bu 

açıdan bu ürünlerde rekabetçilik fiyat yerine kalite ve yenilikçilik üzerinden ölçülmektedir. 

Türkiye’de, dokunmamış mensucat (nonwoven), nakil vasıtalarının iç ve dış lastiklerinde 

kullanılan yüksek mukavemetli ipliklerden mensucat (kord bezi), big-bag olarak tabir edilen 

dökme maddeler için torba ve çuvallar, emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış mensucat, 

taşıyıcı/transmisyon kolonları gibi temel teknik tekstil ürünleri üretilebilmekte ve ihraç 

edilmektedir. Benzer şekilde, belli düzeyde ithalat da yapılmaktadır. Türkiye’de teknik tekstil 

ticareti 2000’li yılların başından itibaren dikkate değer şekilde gelişmiş, 2014 yılında ihracat 

ve ithalat 3,1 milyar doları bulmuştur. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin teknik tekstil ihracatı ve ithalatının son beş yıl içindeki seyri 

değerlendirilmekte ve Türkiye’nin dünya teknik tekstil dış ticaretindeki yeri istatistikler ile 

ortaya konmaktadır. Ayrıca ürün grupları bazında Türkiye’nin rekabetçi olduğu teknik tekstil 

ürünleri hakkında bilgi verilmektedir.   
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Türkiye’nin Teknik Tekstil Dış Ticareti 
 

Türkiye, 2014 yılında 1,6 milyar dolar değerinde teknik tekstil ihracatı ve 1,5 milyar dolar 

değerinde teknik tekstil ithalatı gerçekleştirmiştir. Teknik tekstil ihracatı genel ihracatın 

%1’ini ve teknik tekstil ithalatı ise genel ithalatın %0,6’sını oluşturmaktadır.  
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Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Teknik Tekstil Dış Ticareti 

Türkiye’nin 2000 yılında 425,7 milyon dolar değerinde olan teknik tekstil ihracatı, 2010 

yılında 1,2 milyar dolara ve 2014 yılında 1,6 milyar dolara ulaşmıştır.  

2010-2014 yılları arasında teknik tekstil ihracatı sadece 2012 yılında %4,8 oranında 

gerilemiş, diğer yıllarda %3,2 ile %21,2 arasında değişen oranlarda artmıştır. Bugün Almanya 

ve diğer AB ülkeleri başta olmak üzere, Meksika’dan Kenya’ya, Rusya Federasyonu’ndan 

Suudi Arabistan’a dünyanın farklı kıtalarında 183 ülkeye Türkiye’den teknik tekstil ürünleri 

ihraç edilmektedir. 

Öte yandan, 2000 yılında 280,1 milyon dolar değerinde olan teknik tekstil ithalatı, 2010 

yılında 1,1 milyar dolara ve 2014 yılında 1,5 milyar dolara yükselmiştir.  

2010-2014 yılları arasında teknik tekstil ithalatı, teknik tekstil ihracatına benzer şekilde 

sadece 2012 yılında %11,2 oranında gerilemiş, diğer yıllarda %6,8 ile %24,2 arasında değişen 

oranlarda artmıştır. 2014 yılında 107 ülkeden yapılan teknik tekstil ithalatı, son beş yıl içinde 

yıllık ortalama %7,7 oranında yükselmiş ve yıllık ortalama artış hızı %7,3 olan teknik tekstil 

ihracatı ile karşılaştırıldığında yükselme eğilimi kaydetmiştir.   
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Ürün Grupları İtibariyle Türkiye’nin Teknik Tekstil İhracatı 

Türkiye’nin 22 temel ürün grubunda teknik tekstil ihracatı incelendiğinde, yüksek 

mukavemetli torba ve çuvalların %23,6 pay ile en fazla ihracat yapılan ürün grubu olduğu 

görülmektedir. 2014 yılında torba ve çuval ihracatı %2,7 oranında gerileme ile 376 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

Türkiye’nin teknik tekstil ihracatında torba ve çuvallardan sonra en fazla ihracatı yapılan 

ürün grupları, dokunmamış mensucat (nonwoven), her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 

mensucat (kord bezi), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat ile cam lifi, cam lifinden 

mensucat ve diğer mamüllerdir. Bu beş ürün grubunda yapılan ihracat, 1,1 milyar dolar ile 

Türkiye’nin toplam teknik tekstil ihracatının %70,5’ini oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin toplam teknik tekstil ihracatının %22,2’sini oluşturan dokunmamış mensucat 

(nonwoven) ihracatı 2014 yılında %14,8 oranında yükselerek yaklaşık 354 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat 

(kord bezi) ihracatı %3,3 artışla yaklaşık 156 milyon dolar, emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 

mensucat ihracatı %2,1 gerileme ile yaklaşık 136 milyon dolar ve cam lifi, cam lifinden 

mensucat ve diğer mamüller ihracatı ise %0,3 artışla yaklaşık 104 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.    

Türkiye’nin teknik tekstil ihracatında öne çıkan diğer ürün grupları vatka ve keçeler, yüksek 

mukavemetli iplik, motorlu taşıtlarda kullanılan türden emniyet kemerleri, vagon, mavna 

örtüsü, yelken ve kamp eşyası, hava yastıkları ile teknik tekstil materyalinden hazır giyim 

ürünleridir.   
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Türkiye’nin Teknik Tekstil İhracatında Pazarlar 

2014 yılında Türkiye’nin 183 ülkeye gerçekleştirdiği 1,6 milyar dolar değerindeki teknik 

tekstil ihracatında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya 

Federasyonu ve ABD’dir.  

Türkiye’nin en önemli teknik tekstil ihracat pazarı, 2014 yılında %1,5 gerileme ile yaklaşık 

163 milyon dolar değerinde ihracat yapılan ve Türkiye’nin toplam teknik tekstil ihracatının 

%10,2’sini oluşturan Almanya’dır. Almanya’ya teknik tekstil ihracatında %46 pay ile en 

önemli ürün grubu olan yüksek mukavemetli torba çuvallarda 2014 yılında %1,5 gerileme ile 

75 milyon dolar değerinde ihracat yapılmıştır. Almanya’ya teknik tekstil ihracatında öne 

çıkan diğer önemli ürün grupları her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord 

bezi) ve dokunmamış mensucat (nonwoven) ürünleridir.   

Türkiye’nin ikinci büyük teknik tekstil ihracat pazarı, 2014 yılında %9,9 gerileme ile yaklaşık 

106 milyon dolar değerinde teknik tekstil ihracatı yapılan Fransa’dır. Türkiye toplam teknik 

tekstil ihracatının %6,6’sını oluşturan Fransa’ya teknik tekstil ihracatında en önemli ürün 

grubu, %38 pay ile yüksek mukavemetli torba çuvallardır. 2014 yılında Fransa’ya %3,7 

gerileme ile yaklaşık 40 milyon dolar değerinde yüksek mukavemetli torba ve çuval ihracatı 

yapılmıştır. Fransa’ya teknik tekstil ihracatında öne çıkan diğer önemli ürün grupları emniyet 

kemerleri ve her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi) ürünleridir. 

Türkiye’nin üçüncü büyük teknik tekstil ihracat pazarı, 2014 yılında %21,8 artışla yaklaşık 87 

milyon dolar değerinde teknik tekstil ihracatı yapılan İtalya’dır. Türkiye toplam teknik tekstil 

ihracatının %5,4’ünü oluşturan İtalya’ya teknik tekstil ihracatında en önemli ürün grubu, 

%26 pay ile dokunmamış mensucattır (nonwoven). 2014 yılında İtalya’ya %49,3 artışla 

yaklaşık 23 milyon dolar değerinde dokunmamış mensucat (nonwoven) ihracatı yapılmıştır. 

İtalya’ya teknik tekstil ihracatında öne çıkan diğer önemli ürün grupları yüksek mukavemetli 

torba ve çuvallar ile yüksek mukavemetli ipliktir.      
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Ürün Grupları İtibariyle Türkiye’nin Teknik Tekstil İthalatı 

Türkiye’nin 22 temel ürün grubunda teknik tekstil ithalatı incelendiğinde, dokunmamış 

mensucatın (nonwoven) %18,5 pay ile en fazla ithalat yapılan ürün grubu olduğu 

görülmektedir. 2014 yılında dokunmamış mensucat (nonwoven) ithalatı %0,6 oranında 

artışla yaklaşık 270 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

Türkiye’nin teknik tekstil ithalatında dokunmamış mensucattan sonra en fazla ithalatı 

yapılan ürün grupları, teknik tekstil materyalinden hazır giyim, emdirilmiş, sıvanmış, 

kaplanmış mensucat, cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer mamüller ile hava yastıklarıdır. 

Bu beş ürün grubunda yapılan ithalat, 1 milyar dolar ile Türkiye’nin toplam teknik tekstil 

ithalatının %70,2’sini oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin toplam teknik tekstil ithalatının %15’ini oluşturan teknik tekstil materyalinden 

hazır giyim ithalatı 2014 yılında %1,9 oranında yükselerek 219 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 2014 yılında emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat ithalatı %8,8 artışla 

201 milyon dolar, cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer mamüller ithalatı %11,6 artışla 195 

milyon dolar ve hava yastıkları ithalatı ise %1,4 artışla yaklaşık 138 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.    

Türkiye’nin teknik tekstil ithalatında öne çıkan diğer ürün grupları vatka ve keçeler, yüksek 

mukavemetli iplik, fitil, hortum, taşıyıcı kolon ve diğer teknik eşya, her nevi nakil vasıtası iç 

ve dış lastiği için mensucat (kord bezi) ve motorlu taşıtlarda kullanılan türden emniyet 

kemerleridir.   
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Türkiye’nin Teknik Tekstil İthalatında Tedarikçiler 

2014 yılında Türkiye’nin 107 ülkeden gerçekleştirdiği yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki 

teknik tekstil ithalatında ilk beş tedarikçi ülke, Çin, Almanya, İtalya, Hindistan ve Fransa’dır.  

Türkiye’nin en önemli teknik tekstil tedarikçisi, 2014 yılında %6 artışla 487 milyon dolar 

değerinde ithalat yapılan ve Türkiye’nin toplam teknik tekstil ithalatının %33,4’ünü 

oluşturan Çin’dir. Çin’den teknik tekstil ithalatında %39 pay ile en önemli ürün grubu olan 

teknik tekstil materyalinden hazır giyimde 2014 yılında %1,9 gerileme ile 188 milyon dolar 

değerinde ithalat yapılmıştır. Çin’den teknik tekstil ithalatında öne çıkan diğer önemli ürün 

grupları emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat ve cam lifi, cam lifinden mensucat ve 

diğer mamüller ürünleridir.   

Türkiye’nin ikinci büyük teknik tekstil tedarikçisi, 2014 yılında %5,5 gerileme ile yaklaşık 156 

milyon dolar değerinde teknik tekstil ithalatı yapılan Almanya’dır. Türkiye toplam teknik 

tekstil ithalatının %10,7’sini oluşturan Almanya’dan teknik tekstil ithalatında en önemli ürün 

grubu, %44 pay ile dokunmamış mensucattır (nonwoven). 2014 yılında Almanya’dan bu ürün 

grubunda %7,6 gerileme ile 68 milyon dolar değerinde ithalat yapılmıştır. Almanya’dan 

teknik tekstil ithalatında öne çıkan diğer önemli ürün grupları cam lifi, cam lifinden 

mensucat ve diğer mamüller ve emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucattır. 

Türkiye’nin üçüncü büyük teknik tekstil tedarikçisi, 2014 yılında %1,3 artışla 142 milyon 

dolar değerinde teknik tekstil ithalatı yapılan İtalya’dır. Türkiye toplam teknik tekstil 

ithalatının %9,8’ini oluşturan İtalya’dan teknik tekstil ithalatında en önemli ürün grubu, %47 

pay ile dokunmamış mensucattır (nonwoven). 2014 yılında İtalya’dan bu ürün grubunda 

%14,3 gerileme ile yaklaşık 67 milyon dolar ithalat yapılmıştır. İtalya’dan teknik tekstil 

ithalatında öne çıkan diğer önemli ürün grupları vatka ve keçeler ile emdirilmiş, sıvanmış, 

kaplanmış mensucattır.      
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Dünya Teknik Tekstil Dış Ticareti 
 

Dünya teknik tekstil dış ticareti önemli bir artış eğilimindedir. 2009 yılında yaklaşık 68 

milyar dolar değerinde gerçekleşen dünya teknik tekstil ihracatı, 2013 yılı sonu itibariyle 96 

milyar dolar değerine yükselmiştir. 2009-2013 arası son beş yıllık dönemde dünya teknik 

tekstil ihracatı yıllık ortalama %9,5 oranında yükselmiştir.   

 

Dünya Teknik Tekstil Dış Ticaretinde Türkiye’nin Yeri 

Türkiye, dünya teknik tekstil ihracatından aldığı %1,6 oranında pay ile 18’inci büyük 

ihracatçıdır. Türkiye, dünya teknik tekstil ithalatından ise %1,5 oranında pay almaktadır ve 

20’inci büyük ithalatçı konumundadır.  

 

 

Dünya Teknik Tekstil İhracatçıları 
 

2013 yılında teknik tekstil ihracatı yapan 213 ülke arasında en fazla ihracat yapan ilk beş ülke, 

Çin, Almanya, ABD, İtalya ve Meksika’dir. Türkiye, 18’inci büyük teknik tekstil ihracatçısıdır. 
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Dünyanın en büyük teknik tekstil ihracatçısı olan Çin, 24 milyar dolar değerinde ihracatı ile 

2013 yılında dünya teknik tekstil ihracatının %25’ini gerçekleştirmiştir. Çin’in teknik tekstil 

ihracatında %24 oranında pay ile en önemli ürün grubu teknik tekstil materyalinden hazır 

giyim ürünleridir. Çin’in teknik tekstil ihracatında öne çıkan diğer önemli ürün grupları 

emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat ve vagon, mavna örtüsü, yelken ve kam eşyası 

ürünleridir.  

Dünyanın ikinci büyük teknik tekstil ihracatçısı olan Almanya, 2013 yılında yaklaşık 8,9 

milyar dolar değerinde teknik tekstil ihracatı yapmış ve dünya teknik tekstil ihracatından 

%9,2 oranında pay almıştır. Almanya’nın teknik tekstil ihracatında en önemli ürün grubu, 

%25 pay ile dokunmamış mensucattır (nonwoven). 2013 yılında Almanya’nın teknik tekstil 

ihracatında öne çıkan diğer önemli ürün grupları hava yastıkları ve fitil, hortum, taşıyıcı 

kolon ve diğer teknik eşya ürünleridir. 

Dünyanın üçüncü büyük teknik tekstil ihracatçısı, 2013 yılında yaklaşık 8,4 milyar dolar 

değerinde teknik tekstil ihracatı yapan ABD’dir. Dünya toplam teknik tekstil ihracatının 

%8,7’sini gerçekleştiren ABD’nin teknik tekstil ihracatında en önemli ürün grubu, %24 pay ile 

dokunmamış mensucattır (nonwoven). 2013 yılında ABD’nin teknik tekstil ihracatında öne 

çıkan diğer önemli ürün grupları hava yastıkları ile cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer 

mamüllerdir.       
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Ürün Grupları Bazında Dünya Teknik Tekstil İhracatında 

Türkiye’nin Yeri 
 

Ürün grupları bazında dünya teknik tekstil ihracatında Türkiye’nin yeri incelendiğinde, 

Türkiye’nin en rekabetçi olduğu ürün grubunun dünya ihracatının %9,5’ini gerçekleştirdiği 

yüksek mukavemetli torba ve çuvallar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubu, aynı zamanda 

Türkiye’nin en fazla ihracatını yaptığı teknik tekstil ürün grubudur.   

Türkiye, en fazla ihracatını ikinci teknik tekstil ürün grubu olan dokunmamış mensucatta 

(nonwoven) dünya ihracatının %2,2’sini ve üçüncü teknik tekstil ürün grubu olan nakil 

vasıtası içi ve dış lastiği için mensucatta (kord bezi) ise dünya ihracatının %4,9’unu 

gerçekleştirmektedir.   

Öte yandan, yüksek mukavemetli iplik, emniyet kemerleri, vatka ve keçeler, metalize iplik ve 

mensucat ile kauçuk ip ve halatlar dünya ihracatında Türkiye’nin yüksek pazar paylarına 

sahip teknik tekstil ürün grupları olarak öne çıkmaktadır. Bu ürün gruplarında Türkiye, 

sırasıyla dünya yüksek mukavemetli iplik ihracatının %3,1’ini, dünya emniyet kemerleri 

ihracatının %3,4’ünü, dünya vatka ve keçe ihracatının %2,6’sını, dünya metalize iplik ve 

mensucat ihracatının %3,3’ünü ve dünya kauçuk ip ve halat ihracatının %1,4’ünü 

gerçekleştirmektedir.   
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Dünya Yüksek Mukavemetli Torba ve Çuval İhracatında Türkiye’nin 

Yeri 

Türkiye, dünya yüksek mukavemetli torba ve çuval ihracatında yaklaşık 387 milyon dolar 

değerinde ihracatı ile %9,5 oranında pay almaktadır ve üçüncü büyük ihracatçı olarak 

sıralanmaktadır.  

Bu ürün grubunda Türkiye’nin rakipleri dünya yüksek mukavemetli torba ve çuval 

ihracatının %40’ını gerçekleştiren Çin ve %9,7’sini gerçekleştiren Çin’dir.  

 

 

Dünya Dokunmamış Mensucat (Nonwoven) İhracatında Türkiye’nin 

Yeri 

Türkiye, dünya dokunmamış mensucat (nonwoven) ihracatında 308 milyon dolar değerinde 

ihracatı ile %2,2 oranında pay almaktadır ve onüçüncü büyük ihracatçı olarak 

sıralanmaktadır.  

Bu ürün grubunda en önemli ihracatçı ülkeler, dünya dokunmamış mensucat (nonwoven) 

ihracatının %15,2’sini gerçekleştiren Almanya, %14,3’ünü gerçekleştiren ABD ve %13,8’ini 

gerçekleştiren Çin’dir.  

 

 



İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Şubesi – Mart 2015 Sayfa 13 
 

Dünya Nakil Vasıtası İç ve Dış Lastiği için Mensucat (Kord Bezi) 

İhracatında Türkiye’nin Yeri 

Türkiye, dünya nakil vasıtası içi ve dış lastiği için mensucat (kord bezi) ihracatında yaklaşık 

151 milyon dolar değerinde ihracatı ile %4,9 oranında pay almaktadır ve altıncı büyük 

ihracatçı olarak sıralanmaktadır.  

Bu ürün grubunda Türkiye’nin rakipleri dünya nakil vasıtası içi ve dış lastiği için mensucat 

(kord bezi) ihracatının %20,1’ini gerçekleştiren Çin, %12,2’sini gerçekleştiren Vietnam, 

%10,1’ini gerçekleştiren Güney Kore, %8,9’unu gerçekleştiren Luksemburg ve %6,7’sini 

gerçekleştiren Tayvan’dır.  

 

Dünya Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış Mensucat İhracatında 

Türkiye’nin Yeri 

Türkiye, dünya emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat ihracatında 138 milyon dolar 

değerinde ihracatı ile %1,1 oranında pay almaktadır ve ondördüncü büyük ihracatçı olarak 

sıralanmaktadır.  

Bu ürün grubunda en önemli ihracatçı ülkeler, dünya emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 

mensucat ihracatında %41,6 pay ile Çin ve %7,4 pay ile Almanya ve ABD’dir.  
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Dünya Yüksek Mukavemetli İplik İhracatında Türkiye’nin Yeri 

Türkiye, dünya yüksek mukavemetli iplik ihracatında yaklaşık 113 milyon dolar değerinde 

ihracatı ile %3,1 oranında pay almaktadır ve dokuzuncu büyük ihracatçı olarak 

sıralanmaktadır.  

Bu ürün grubunda en önemli ihracatçı ülkeler, dünya yüksek mukavemetli iplik ihracatının 

%26,6’sını gerçekleştiren Çin, %11,2’sini gerçekleştiren Hollanda ve %7,8’ini gerçekleştiren 

Güney Kore’dir.  

 

 

Dünya Teknik Tekstil İthalatçıları 
 

2013 yılında teknik tekstil ithalatı yapan 224 ülke arasında en fazla ithalat yapan ilk beş ülke, 

ABD, Almanya, Çin, Meksika ve Japonya’dır. Türkiye, 20’inci büyük teknik tekstil 

ithalatçısıdır.    

Dünyanın en büyük teknik tekstil ithalatçısı olan ABD, yaklaşık 11,3 milyar dolar değerinde 

ithalatı ile 2013 yılında dünya teknik tekstil ithalatının %12,7’sini gerçekleştirmiştir. ABD’nin 

teknik tekstil ithalatında %20 oranında pay ile en önemli ürün grubu hava yastıklarıdır. 

ABD’nin teknik tekstil ithalatında öne çıkan diğer önemli ürün grupları teknik tekstil 

materyalinden hazır giyim ve dokunmamış mensucattır (nonwoven).  

Dünyanın ikinci büyük teknik tekstil ithalatçısı olan Almanya, 2013 yılında 7,2 milyar dolar 

değerinde teknik tekstil ithalatı yapmış ve dünya teknik tekstil ithalatından %8,2 oranında 

pay almıştır. Almanya’nın teknik tekstil ithalatında en önemli ürün grubu, %17 pay ile cam 

lifi, cam lifinden mensucat ve diğer mamüllerdir. 2013 yılında Almanya’nın teknik tekstil 

ithalatında öne çıkan diğer önemli ürün grupları dokunmamış mensucat (nonwoven), hava 

yastıkları, teknik tekstil materyalinden hazır giyim ürünleri ve emniyet kemerleridir.  
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Dünyanın üçüncü büyük teknik tekstil ithalatçısı, 2013 yılında 5 milyar dolar değerinde 

teknik tekstil ithalatı yapan Çin’dir. Dünya toplam teknik tekstil ithalatının %5,7’sini 

gerçekleştiren Çin’in teknik tekstil ithalatında en önemli ürün grubu, %22 pay ile emdirilmiş, 

sıvanmış, kaplanmış mensucattır. 2013 yılında Çin’in teknik tekstil ithalatında öne çıkan 

diğer önemli ürün grupları cam lifi, cam lifinden mensucat ve diğer mamüller, dokunmamış 

mensucat (nonwoven) ile hava yastıklarıdır.    
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