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GENEL BİLGİLER 
 

Ülke adı: Bangladeş Halk Cumhuriyeti 

Yönetim biçimi: Parlamenter Demokrasi 

Başkent: Dhaka 

Nüfus: 159.4 milyon 

Dil: Bangla (Resmi Dil [Bengali olarak da bilinir]), İngilizce 

Din: Müslüman 89,1%, Hindu 10%, Diğer 0,9% (Budist ve Hristiyan dahil) 

Devlet Başkanı: Abdul HAMID 

Hükümet Başkanı: Başbakan Sheikh HASINA 

T.C. Dakka Büyükelçisi: Devrim Öztürk 

Bangladeş Ankara Büyükelçisi: M. Allama Siddiki / 31 Aralık 2015 

Bangladeş İstanbul Konsolosu: F. M. Borhan Uddın 

GSYİH: 274 milyar dolar 

Büyüme: % 7,4 

Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 1.750 Dolar 

Enflasyon oranı: %5,6 

İşsizlik oranı: % 4,4 

 
GENEL EKONOMİK DURUM 

1971 yılında Hindistan’dan bağımsızlığını kazanan Bangladeş 1975 yılına kadar istikrar 

sorunları yaşamıştır. 2008 yılına kadar yaşanan politik sorunlar ve askeri darbeler ülkenin 

ekonomik olarak geri kalmasına neden olmuştur. 2018 yılında Hükümet’in kurulması ve 

ülkeye görece bir istikrar gelmesini takiben, büyüme oranlarında yükselme yaşanmış ve ülke 

orta gelir seviyesine yükselmiştir. 

 
2005 yılından itibaren bütün olumsuz siyasi koşullara rağmen ülke ekonomisi ortalama %6 

oranında büyüme yakalamıştır. Ekonomik reformların hızlı ilerleyememesi, yetersiz altyapı, 

siyasi yolsuzluklar gibi konular ülke ekonomisinin en büyük sorunları arasında yer almaktadır. 

Ülke GSYH’nın yarısı tarım sektörü tarafından üretilmektedir ve pirinç bir numaralı tarım 

ürünüdür. 

 
Kumaş üretimi ve tekstil Bangladeş’in sanayi sektörünün en büyük destekçisi olup, ülke ihracatının 

%80’ini oluşturmaktadır. Ülkede sanayi sektöründe büyüme devam etmekte, bununla birlikte 

fabrikaların güvenliğinin sağlanması ve altyapının desteklenmesi konusunda çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. 

Kaynak: CIA Factbook 
 

 DIŞ TİCARET 

İhracat: 35,3 milyar dolar 

İthalat: 47,6 milyar dolar 

 
Bangladeş temel ürünlerde ithalata bağımlılığı nedeniyle önemli bir ticaret açığı problemiyle 

karşı karşıyadır. Ayrıca, ülkenin en önemli ihracat sektörü olan hazır giyim sektörü iplik 

ithalatına bağımlı durumdadır. Yurt dışında çalışan işçilerin gelirleri cari açığın azaltılmasında 

önemli bir rol oynamaktadır. 



Başlıca İhracat Yaptığı Ülkeler: ABD 13,9%, Almanya 12,9%, İngiltere 8,9%, Fransa 5%, 

İspanya 4,7% 

Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler: Çin 22,4%, Hindistan 14,1%, Singapur 5,2% 

Başlıca İhraç Ürünleri: Giyim Eşyaları, Tarım Ürünleri, Donmuş Balık ve Deniz Ürünleri, Hint 

Keneviri ve Hint Keneviri Ürünleri, Deri 

Başlıca İthal Ürünleri: Pamuk, Makine ve Makine Parçaları, Kimyasallar, Demir - Çelik, Gıda 

Ürünleri 

Kaynak: CIA World Factbook, T.C. Ticaret Bakanlığı 
 

YATIRIM İLİŞKİLERİ 

Bangladeş hükümetinin elektrik, altyapı ve doğalgaz üretimi sektörlerine olan yabancı 

yatırımı artırma çalışmalarına rağmen yabancı yatırımlar telekomünikasyon ve bankacılık 

sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. 

Yurt içi kaynakların düşük kapasitedeki yatırım finansmanı gücü göz önüne alındığında, 

ülkenin önceliği ihracat odaklı sanayileri teşvik ederek yurt dışı yabancı sermaye çekmeye 

vermesi gerektiği uzmanlarca belirtilmektedir. Ayrıca, yabancı sermayenin çekilebilmesi için 

bürokratik engellerin azaltılması ve zarar eden kamu şirketlerinin satılması da önemlidir. 

Bangladeş dünyada en düşük oranda kişi başına yabancı yatırım çeken ülkelerden biri 

konumundadır. 

 
Türkiye’deki Bangladeş Yatırımları 

• Türkiye’de 19 adet Bangladeş sermayeli firma bulunmakta; 

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı 

 
TÜRKİYE-BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ DIŞ TİCARETİ 

 
 

İhracat Dolar İthalat Dolar Hacim Denge 

2016 263.776.669 881.038.617 1.144.815.286 -617.261.948 

2017 294.544.374 737.093.731 1.031.638.105 -442.549.357 

2018 372.795.109 484.483.583 857.278.692 -111.688.474 

2019 214.361.290 298.274.718 512.636.008 -83.913.428 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 
Türkiye'nin Bangladeş’e İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

Ürün Adı 

Pamuklu mensucat 

Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, sarılması 

Mensucat, kağıt, deri vb. İçin apre veya finisaj müstahzarları, müstahzar haşıl ve apreler 

Peynir altı suyu ve tabii süt bileşenlerinden ibaret diğer ürünler 

Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri 



Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 

Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) 

Akrilik polimerleri (ilk şekillerde) 

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat 

Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya 

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları 

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları 

 

Türkiye'nin Bangladeş’ten İthalatında Başlıca Ürünler 

Ürün Adı 

Jüt ve bitki kabuğu liflerinden iplikler 

Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler 

Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort 

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb. 

Kadın ve kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin, anoraklar (kayak ceketleri dahil) 

Erkek veya erkek çocuk için palto, kaban, kolsuz ceket, pelerin, anorak (kayak ceketleri dahil) 

Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) 

Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar 

Bebek için giyim eşyası ve aksesuarı (örme) 

Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri; diğer giyim eşyası 

Bebek için giyim eşyası ve aksesuar 

Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası 

Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme) 

 
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı 

 
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Bangladeş’in tek bir şehrine direkt uçuşu 

bulunmaktadır: 

• İstanbul – Dakka (Shahjalal Havalimanı) 

Kaynak: Türk Hava YolarI



BANGLADEŞ PAZARINDAKİ FIRSATLAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 

• Bangladeş makamları, özellikle gemi inşası, elektrik santralleri yapımı, eczacılık gibi 

sektörlerde iki ülke şirketlerinin ortaklıklar kurarak yatırım yapmasının yararlı 

olacağını ifade etmektedirler. 

• Bangladeş’te Türk müteahhitlik firmaları faal değildir. Bangladeşli yetkililer çeşitli 

vesilelerle Türk firmalarının Bangladeş’teki projelerde yer almalarından memnuniyet 

duyulacağını belirtmektedir. 

• Ülke içi ulaşımda havayolunun tercih edilmesi tavsiye edilmektedir. Zira karayolu ile 

yapılan yolculuklar yetersiz altyapı nedeniyle çok uzun sürmekte ve dikkatsiz 

sürücüler nedeniyle sıkılıkla trafik kazaları meydana gelmektedir. 

• Bangladeş’te en çok görülen tehlikeli bulaşıcı hastalıklar sıtma, tifo, dengi ve 

koleradır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dakka’da şehir suyunda arsenik bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

• Bangladeş’te gıda zehirlenmesi ise dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur. İklim 

koşulları ve yiyeceklerin sağlıksız koşullarda hazırlanması nedeniyle zehirlenme 

vakaları ortaya çıkmaktadır. 


