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NOT:  

• ABD raporu TİM, Ticaret Bakanlığı ve Trade Map’ten oluşan 3 farklı kaynak 

kullanılarak hazırlanmıştır. Kaynakların belirtmiş olduğu rakamlar arasında tutarsızlık 

gözlemlenmektedir. 

• ABD’nin dış ticaret istatistikleri Trademap veri yayınlama sisteminin verileri alınarak 

hazırlanmıştır.   
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ÜLKE KÜNYESİ 
ABD Hakkında Genel Bilgiler 

• GSYİH    : 22.675.271 (Nisan 2021, IMF) 

• Kişi Başına düşen GSYİH : 68.309 (Nisan 2021, IMF) 

• Büyüme Oranı  : %6,4 (Nisan 2021, IMF) 

• Nüfus    : 331.952.000 (Nisan 2021, IMF) 

• İşsizlik Oranı   : %5,4 

 

ABD Ekonomisi 
ABD, 329 milyonu aşan nüfusu ve 20 trilyon doları aşan GSYİH’si ile dünyanın en önemli 

pazarlarından biridir. Ülke, dünyanın en büyük ithalatçısı olma özelliğinin dışında, dünyanın 

en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı konumu ile hem gelişmiş hem de gelişmekte 

olan ülkelerin yöneldiği bir hedef pazardır. ABD ekonomisi, dünya ekonomisini birebir 

etkileme gücüne sahip olması nedeniyle de dünyada önemli ve belirleyici bir ekonomidir. 

ABD’de 2007 yılında başlayan kriz, 1929 büyük buhranından bu yana görülen en ağır ve en 

derin kriz niteliğinde olmuştur. Ülke 2009 yılında bir taraftan ekonomik durgunluk bir 

taraftan da artan işsizlik ile mücadele etmiş, 2010 yılında ise krizden çıkış eğilimine 

geçmiştir.  

 

ABD’nin Dâhil Olduğu Uluslararası Anlaşmalar 
ABD, DTÖ çerçevesinde yürütülen çok taraflı ticaret müzakerelerinin de önde gelen 

aktörlerinden birisidir. ABD’nin taraf olduğu çok taraflı Serbest Ticaret Anlaşmaları;  

• Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA-1994, Meksika ve Kanada’yı 

kapsamaktadır), 

• Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması (CAFTA-DR)’dır. 

CAFTA, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua’yı kapsamaktadır.  

Diğer taraftan ülkenin ikili STA imzaladığı 20 ülke (Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, 

Kolombiya, Kosta Rika, Dominik, El Salvador, Guatemala, Honduras, İsrail, Ürdün, Güney 

Kore, Meksika, Fas, Nikaragua, Umman, Panama, Peru ve Singapur) bulunmaktadır.  

Ayrıca, Asya-Pasifik bölgesinden birçok ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'nın 

müzakereleri başlamıştır. Ayrıca, AB ile geniş kapsamlı bir STA’nın imzalanması gündeme 

gelmiş olup, söz konusu müzakereler 2013 yılı içerisinde başlamıştır. Ancak ABD Başkanı 

Joe Biden’ın, seçilmesi ile birlikte Anlaşma müzakerelerine ilişkin hususların hız kazanacağı 

değerlendirilmektedir.  
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Yönetici Özeti  
ABD 2021 yılında ülkemizin en önemli üçüncü ihraç pazarı konumundadır ve söz konusu 

ülkeye ihracatımızın toplam ihracatımız içerisindeki payı %6’dır. Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 

genel olarak artış eğilimindedir. 2019 yılında 9 milyar dolar olan ihracat 2020 yılında 

yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla %3,6 ve %30,7 

oranında artan ABD’ye ihracatımız 2019 yılında ise bir önceki yıla göre %4 oranında 

gerileme göstermiştir.  2020 yılında ise ABD’ye ihracatımız %13,5 oranında artmıştır. 

ABD’den ithalatımız ise 2021 yılı Ocak –Temmuz döneminde %0,4 oranında gerileyerek 10 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 1  

Tekstil ve konfeksiyon dış ticaretine bakıldığında kotaların kaldırılmasıyla birlikte, düşük 

fiyatlı üretim yapan ülkelerin ABD pazarındaki paylarının hızlı yükselmesi dikkat çekicidir. 

Bu durumun öncelikli nedenleri; ABD tüketici tercihlerinin kalite yerine fiyat unsurunu 

dikkate alacak yönde değişmesi, ABD’nin büyük bir pazar olması nedeniyle büyük ölçekli 

üretimlerin maliyet avantajı sağlaması ve tercihli ticaret anlaşması imzalanan özellikle 

komşu ülkelerin rekabetçi bir tekstil ve konfeksiyon sanayiine sahip olmamaları olarak 

sıralanabilmektedir.  

ABD, yüksek vergi oranlarıyla tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde korumacı bir politika 

izlemektedir. Özellikle ticaret savaşlarının etkisini hızla hissettirdiği 2019 yılında, ABD’nin 

Çin menşeli tekstil ve hazırgiyim ürünlerinde %25’e varan oranlarda ilave gümrük vergisi 

uygulayacağını açıklamasıyla, sektörlerimizin ABD’de Çin’e karşı bir rekabet avantajı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. ABD’nin tekstil ve hammaddeleri sektörümüzde (MFN 

Ülkelerine) hali hazırda uyguladığı gümrük vergisi oranları aşağıdaki gibidir:  

• Elyaf   : %0 - %9 Arası 

• İplik   : %0 - %13,2 Arası 

• Örme Kumaş  : %0 - %20 Arası 

• Dokuma Kumaş : %0 - %25 Arası 

• Ev Tekstili  : %0 - %20,9 Arası 

• Teknik Tekstil  : %0 - %14,1 Arası 
 

ABD’nin dokuma kumaşlarda MFN ülkelerine gümrük vergisi oranları %25’e varmakla 

birlikte, özellikle bitkisel elyaflardan dokuma kumaşlarda (5309, 5310, 5311 GTIP kodları) 

ve suni sentetik filament ipliklerden dokuma kumaşlarda (5407, 5408 GTIP kodları) gümrük 

vergileri nispeten daha düşüktür.2  

Dolayısıyla ABD’nin 2020 yılında 2 milyar dolar değerinde gerçekleşen dokuma kumaş 

ithalatının büyük bir bölümünü kapsayan ilgili ürün gruplarında Türkiye’nin ihracat artışı 

potansiyelinin daha yüksek olduğu değerlendirilmektedir.  

 
1 Raporun 13. Sayfasında yıllar itibariyle dış ticaret grafikleri değerlendirmelerinize sunulmaktadır 
2 https://hts.usitc.gov/current  

https://hts.usitc.gov/current
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ABD’NİN DIŞ TİCARETİ 
ABD, 2020 yılında gerçekleştirdiği 2,4 trilyon $ değerindeki ithalatı ile dünyanın en 

büyük ithalatçısı; 1,4 trilyon dolar değerindeki ihracatı ile dünyanın en büyük ikinci 

ihracatçısı konumundadır. 2011 yılından beri yıllık 1,5 trilyon dolar seviyelerinde 

ihracat gerçekleştiren ABD, ihracatta Çin’e karşı üstünlüğünü 2006 yılında kaybetmiştir. 

2006 yılından beri dünyanın en büyük ihracatçısı Çin olarak dikkat çekmektedir. 

 

Tekstil ve hammaddeleri sektöründe ise ABD, uygulamış olduğu yüksek gümrük 

duvarlarına rağmen dünyanın en büyük ithalatçısı konumundadır. 2020 yılında ABD’nin 

tekstil ve hammaddeleri ithalatı %46,8 oranında artarak 43 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. ABD genel ihracata benzer olarak dünyanın Çin’den sonraki en büyük 

tekstil ihracatçısı konumundadır.    
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ABD’nin En Çok İhracat ve İthalat Gerçekleştirdiği Ülkeler  
ABD’nin 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında %17,8 pay 

ve 255 milyar dolar değerinde ihracatla Kanada 1. sıradadır. ABD’nin en fazla ihracat 

gerçekleştirdiği ikinci ülke ise %14,9 pay ve 213 milyar dolar değerinde ihracat ile 

Meksika’dır. ABD, ihracatının %32,7’sini Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 

bulunan Kanada ve Meksika’ya gerçekleştirmektedir.  

ABD’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği üçüncü ülke ise ABD’nin ihracatından %9 pay 

alan Çin’dir. ABD’nin 2020 yılında Çin’e ihracatı %16,9 oranında artarak 125 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke 

arasında Çin, ABD’nin ihracatını artırdığı tek ülke olmuştur.  

ABD’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği diğer ülkeler, 64 milyar dolar değerinde 

ihracatla Japonya, 59 milyar dolar değerinde ihracatla İngiltere, 58 milyar dolar 

değerinde ihracatla Almanya ve 51 milyar dolar değerinde ihracatla Güney Kore 

olmuştur.  

Türkiye ise ABD’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler içerisinde 27. sırada yer 

almaktadır. ITC Trade Map Uluslararası Veri Sistemine göre ABD’nin 2020 yılında 

Türkiye’ye ihracatı %0,4 oranında artarak 10 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

ABD’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler içerisinde Türkiye 27. sırada yer 

almaktadır.  
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ABD’nin 2020 yılında en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında ise ithalatının 

yaklaşık 1/5’inin Çin’den gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. ABD’nin 2020 yılında 

Çin’den ithalatı %3,2 oranında gerileyerek 457 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

ABD’nin ikinci ve üçüncü büyük ithalat pazarları ise Meksika ve Kanada’dır. ABD’nin 

toplam ithalatı içerisinde Meksika ve Kanada’nın payı %27 seviyesindedir. ABD’nin 

2020 yılında Meksika’dan ithalatı %9 oranında gerileyerek 329 milyar dolar, 

Kanada’dan ithalatı ise %15,2 oranında gerileyerek 277 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

ABD’nin en fazla ithalat gerçekleştirdiği diğer ülkeler Japonya, Almanya, Vietnam, 

Güney Kore ve İsviçre olarak sıralanmaktadır. ABD’nin 2020 yılında Japonya’dan ithalatı 

%16,7 oranında gerileyerek 122 milyar dolar, Almanya’dan ithalatı %9,6 oranında 

gerileyerek 117 milyar dolar, Vietnam’dan ithalatı %19,9 oranında artarak 83 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

ABD’nin en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülkeler içerisinde İsviçre’den gerçekleştirilen 

ithalat artışı dikkat çekmektedir. 2020 yılında ABD’nin İsviçre’den ithalatı %66,4 

oranında artarak 76 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’nin İsviçre’den ithalat 

artışına 71. Fasılda yer alan “tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, 

kıymetli metaller” ürün grubunun olduğu gözlemlenmektedir.  

ABD’nin Türkiye’den ithalatı ise ITC Trademap veri yayınlama sistemine göre 2020 

yılında %4 oranında artarak 12 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’nin ithalatı 

içerisinde Türkiye’nin payı %0,5’tir.  
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ABD’nin En Çok Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı-İthalatı Yaptığı Ülkeler 
ABD’nin 2020 yılında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği ülkelere 

bakıldığında genel ihracata benzer şekilde, ihracatının %31,2’sini Meksika ve Kanada 

ülkelerine gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir.  

ABD’nin 2020 yılında 18 milyar dolar değerinde gerçekleşen tekstil ve hammaddeleri 

ihracatında, Meksika %20 pay ile birinci sırada, Çin %13 pay ile ikinci sırada, Kanada 

%11,3 pay ile üçüncü sırada, Vietnam %7,1 pay ile dördüncü sırada yer almıştır. ABD’nin 

2020 yılında Meksika’ya ihracat %16,3 oranında gerileyerek 3,6 milyar dolar, Çin’den 

ihracatı %95 oranında artarak 2,3 milyar dolar, Kanada’dan ihracatı %3,9 oranında 

artarak 2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’nin Vietnam’a ihracatı ise 2020 

yılında %20,3 oranında gerileyerek 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

ABD’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı içerisinde Pakistan, %26,2 oranında 

ihracat artışı ile en fazla artış yaşanan ikinci ülke olmuştur. ABD’nin Pakistan’a 2020 yılı 

ihracatı 815 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş olup; ABD’nin tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı içerisinde Pakistan’ın payı %4,5’a yükselmiştir.  

Türkiye ise ABD’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatında %3,3 oranında aldığı pay ile 7. 

sıradadır. ITC Trade Map verilerine göre ABD’nin Türkiye’ye 2020 yılı ihracatı %12 

oranında gerileyerek 600 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’nin Türkiye’ye 

tekstil ve hammaddeleri ihracatının 578 milyon dolarını ham pamuk oluşturmaktadır.  

ABD’nin 2020 yılında en fazla tekstil ve hammaddeleri ithalatı gerçekleştirdiği ülkelere 

bakıldığında ithalatının %58,1’i Çin’den gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Çin, 

ABD’nin ithalat gerçekleştirdiği ülkeler arasında en yüksek artışı yaşayan ikinci ülke 
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olarak dikkat çekmektedir. 2020 yılında ABD’nin Çin’den gerçekleştirdiği ithalatta 

%106,1 oranında artış yaşanmıştır. Hindistan ise %8 oranındaki pay ile ABD’nin en fazla 

tekstil ve hammaddeleri ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında ikinci sırada yer 

almaktadır. ABD’nin 43 milyar dolar değerinde gerçekleşen tekstil ve hammaddeleri 

ithalatında Türkiye %1,6 pay ile 8. sırada yer almaktadır.  

 

ABD ve Çin arasında gerçekleşen ticaret savaşlarının tekstil ve hammaddeleri sektörüne 

yansıması durumunda Türkiye’nin yukarıdaki tablodan gözlemlenebileceği üzere 

alternatif bir pazar olarak ABD’ye ihracatını artırabileceği değerlendirilmektedir.  
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ABD’nin En Çok İhraç Ettiği Tekstil Ürünleri ve Ülkeler 
ABD’nin 2020 yılında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği ürün grupları 

içerisinde yaklaşık 7,5 milyar dolar değerinde ihracatla teknik tekstillerin birinci sırada, 7 milyar 

dolar değerinde ihracatla elyaf ürün grubunun ikinci sırada olduğu gözlemlenmektedir. 

ABD’nin en fazla teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler Meksika, Kanada ve Çin, en fazla 

elyaf ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler ise Çin, Vietnam ve Pakistan’dır. Türkiye, ABD’nin en çok 

teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında %0,3 pay ile 32. sırada yer alırken elyaf 

ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında %8,4 pay ile 4. sıraya yerleşmektedir.  
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ABD’nin En Çok İthal Ettiği Tekstil Ürünleri ve Ülkeler 
ABD’nin tekstil ve hazırgiyim ithalatının çok büyük bir bölümünü hazırgiyim sektörü 

oluşturmaktadır. ABD’nin 2020 yılında en fazla tekstil ve hazırgiyim ithalatı gerçekleştirdiği 

ürün gruplarına bakıldığında ise yaklaşık 38 milyar dolar değerinde ithalat ile örme giyim 

eşyasının birinci sırada, 33 milyar dolar ithalat ile dokuma giyim eşyası ürün gruplarının ikinci 

sırada olduğu gözlemlenmektedir. ABD Türkiye’nin de rekabetçi olduğu ev tekstili ithalatının 

%56,8’ini tek başına Çin’den tedarik etmektedir.  
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TÜRKİYE – ABD İKİLİ DIŞ TİCARETİ 
ABD’ye Sektörler Bazında İhracatımız 
2020 yılında Türkiye’nin sektörler bazında ABD’ye ihracatına bakıldığında, 

ihracatın %47,8 oranında artarak yaklaşık 7 milyar dolar değerinde gerçekleştiği 

gözlemlenmektedir. ABD’ye tekstil ve hazırgiyim sektörleri toplam ihracatımız ise 

2021 yılı Ocak – Temmuz’da %26,1 oranında artışla 770 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Tekstil ve hazırgiyim sektörlerimiz, ABD’ye en fazla ihracat 

gerçekleştirilen sektörler olarak dikkat çekmektedir.  

 

Tekstil ve hammaddeleri sektörü ABD’ye en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz 

sektörler arasında 2021 yılı Ocak-temmuz döneminde gösterdiği %53 oranındaki 

artışla 5. sıraya yerleşmektedir. Tekstil ve hammaddeleri sektörü, 472 milyar 

dolar değerindeki ihracat ile ABD’ye gerçekleştirdiğimiz toplam ihracattan %6,9 

oranında pay almaktadır.  
 

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ise toplam ihracattan aldığı %4,4 pay ile 

ABD’ye ihracatımızda 12. Sırada yer almaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon 

sektörü 2021 yılı Ocak-temmuz döneminde yaşadığı %1,3 onaranındaki düşüşle 

bu dönemde ABD’ye 298 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 
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ABD’den Fasıllar Bazında Genel İthalatımız  

 

2021 yılı ocak-haziran döneminde Türkiye’nin ABD’den ithalatı %0,3 oranında 

artarak 6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ABD’den 

gerçekleştirdiği ithalatın %15’ini 27. fasılda yer alan mineral yakıtlar, mineral 

yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, 

mineral mumlar oluşturmaktadır. Türkiye’nin ABD’den ilgili ürün grubu ithalatı 

Ocak-Haziran döneminde %22,8 oranında artarak 958 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin ABD’den 52. Fasılda yer alan pamuk ithalatı ise toplam ithalatının 

%4,4’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’nin ABD’den ilgili pamuk ithalatı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %24,3 oranında azalarak 282 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  



10 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Türkiye’nin ABD’ye Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri 

İhracatı 
Türkiye’nin ABD’ye 2020 yılı ocak-temmuz dönemi tekstil ve hammaddeleri 

ihracatı %53 oranında artarak 472 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin ABD’ye ihracatının yarısından fazlasını ev tekstili ve teknik tekstil 

ürün grupları oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemi 

ABD’ye ev tekstili ihracatı %66,6 oranında artarak 199 milyon dolar, teknik tekstil 

ihracatı %41,6 oranında azalarak 104 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin ABD’ye iplik ihracatı ise 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde %97,4 

oranında artarak 93 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ABD’ye 

tekstil ve hammaddeleri ihracatı içerisinde iplik sektörünün payı %19,7 

seviyesindedir. İplik ürün grubu, Türkiye’nin ABD’ye tekstil ve hammaddeleri 

ihracatında en fazla artış gerçekleşen ürün grubu olarak dikkat çekmektedir. 

 

Türkiye’nin ABD’ye dokuma kumaş ihracatına bakıldığında, 2021 yılı ocak-

temmuz dönemi ihracatının %35,2 oranında artarak 45 milyon dolar değerinde 

gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Türkiye’nin ABD’ye tekstil ve hammaddeleri 

ihracatı içerisinde dokuma kumaş ürün grubunun payı %9,6 seviyesindedir.  

Türkiye’nin ABD’ye elyaf ihracatı ise 2021 yılı ocak-temmuz döneminde %74,5 

oranında artarak 35 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’ye 

gerçekleştirilen elyaf ihracatı 2021 yılı ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen 

toplam tekstil sektörü ihracatından %7,5 pay almaktadır. 

Türkiye’nin ABD’ye tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatındaki en düşük paya 

sahip örme kumaş ürün grubunda ise 2021 yılı ocak-temmuz döneminde ihracat 

%87,1 oranında artarak yaklaşık 9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Türkiye’nin ABD’den Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri 

İthalatı 
Türkiye’nin ABD’den 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi tekstil ve hammaddeleri 

ithalatı %23,3 oranında gerileyerek 308 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin ABD’den tekstil ve hammaddeleri ithalatının neredeyse tamamını 

elyaf ürün grubu oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin ABD’den tekstil ve hammaddeleri ithalatının %93,7’sini oluşturan 

elyaf ürün grubunda Ocak-Haziran dönemi ithalat %23,6 oranında gerileyerek 

288 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

Türkiye’nin ABD’den Ocak-Haziran dönemi tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

içerisinde elyaftan sonra en fazla teknik tekstil ithalatı gerçekleştirildiği 

gözlemlenmektedir. Ocak-haziran döneminde Türkiye’nin ABD’den teknik tekstil 

ithalatı %4,8 oranında artarak 26 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Ocak-haziran döneminde Türkiye’nin alt ürün grupları bazında tekstil ve 

hammaddeleri ithalatına bakıldığında en fazla gerileme %26,1 düşüş oranı ve 8 

milyon dolar değerinde ithalat ile iplik ürün grubunda gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin ABD’den tekstil ve hammaddeleri ithalatı içerisinde en fazla artış ise 

ocak-haziran döneminde %63,9 oranında artış kaydedilen dokuma kumaş ürün 

grubunda gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ABD’den dokuma kumaş ithalatı bu 

dönemde 2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Yıllar İtibariyle Türkiye – ABD Dış Ticareti  
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Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Yıllar İtibariyle Türkiye – ABD Tekstil + Hazırgiyim Dış Ticareti  
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Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Yıllar İtibariyle Türkiye – ABD Tekstil ve Hammaddeleri Dış Ticareti  
 

 

 

 

 

 

 


