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Resmi Adı Bangladeş Halk Cumhuriyeti 

Nüfus 161.356.039 

Yüzölçümü 147.570 

Dil Bengalce 

Başkent Dakka 

Para Birimi Taka (BDT) 

Başlıca şehirleri Dakka, Chittagong, Khulna. 

Yönetim Şekli Cumhuriyet 

Devlet Başkanı Abdul Hamid (24 Nisan 2013) 

GSYİH (Nominal) 274.024.959 $ (274 Milyar $) 

KİŞİ BAŞINA GSYİH 1.698 $ (2018) 

GSYİH BÜYÜME HIZI (Reel) %7,86 (2018) 

ENFLASYON ORANI %5,54(2018) 

İŞSİZLİK ORANI %4,31 (2018) 

Bangladeş’in Toplam İthalatı 57.051.575.000 $ (57 milyar $) 

Bangladeş’in Türkiye’den İthalatı 372.795.000 $ (372,8 milyon $) 

Bangladeş’in Toplam İhracatı 45.126.993.000 $ (45,1 milyar $) 

Bangladeş’in Türkiye’ye İhracatı 484.484.000 $ (484,5 milyon $) 
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• Bangladeş’in Dünyadan İthalatı 

(TradeMap, 2006-2018) 
 

 

 

• Bangladeş’in Dünyaya İhracatı 

(TradeMap, 2006-2018) 
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• Bangladeş’in Türkiye’den İthalatı 
(TradeMap, 2006-2018) 

 

 

 

• Bangladeş’in İthalatında Türkiye’nin Payı 

(TradeMap, 2006-2018) 
 

 

92
63 70

134

170

132

214
196

149

200

264

295

373

0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
il
y
o
n
 $

0,7%

0,4%

0,4%

0,7%

0,6%

0,4%

0,7%

0,5%

0,4%

0,5%

0,6%0,6%

0,7%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%



 
 

6 
 

 

• Bangladeş’in İthalatında Ülkeler 
(TradeMap, 2018) 

 

 

 
• Bangladeş’in İhracatında Ülkeler 

(TradeMap, 2018) 
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• Bangladeş’in Dış Ticaret Hacmi 

(TradeMap, 2006-2018) 

 

 

• Bangladeş’in Dış Ticaret Dengesi 

(TradeMap, 2006-2018) 
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• Bangladeş’in GSYH’si 

(Dünya Bankası, 2006-2018) 

 

 

• Bangladeş’in Dış Ticaret Hacminin GSYH’ye Oranı – Trade 

Openness (Türkiye ile karşılaştırma)  

(Dünya Bankası, TradeMap, 2006-2018) 
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• Bangladeş’e İhracatımızda Sektörler 

(TİM, 2019) 
 

SEKTÖR 
2018 

(x1000$) 
2019 

(x1000$) 
Değişim 

 Çelik 12.576 3.438 -72,66% 

 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 810 1.690 108,70% 

 Demir ve Demir Dışı Metaller  5.951 4.625 -22,29% 

 Deri ve Deri Mamulleri  2.637 2.518 -4,50% 

 Elektrik Elektronik 23.849 27.175 13,95% 

 Gemi ve Yat 66 413 522,70% 

 Halı  6.236 5.929 -4,94% 

 Hazır Giyim ve Konfeksiyon  6.389 6.972 9,13% 

 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri  

10.868 6.479 -40,38% 

 İklimlendirme Sanayii 12.785 10.109 -20,94% 

 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   59.651 60.869 2,04% 

 Kuru Meyve ve Mamulleri   20 159 701,83% 

 Madencilik Ürünleri 9.079 12.534 38,05% 

 Makine ve Aksamları 82.176 63.090 -23,23% 

 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 4.574 4.761 4,09% 

 Otomotiv Endüstrisi 10.820 7.487 -30,80% 

 Savunma ve Havacılık Sanayii 24.113 2.323 -90,37% 

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 5.109 21.455 319,99% 

 Tekstil ve Hammaddeleri 96.013 91.455 -4,75% 

 Yaş Meyve ve Sebze   190 5.724 2917,56% 

 Zeytin ve Zeytinyağı  101 123 21,97% 
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• Bangladeş’in Dünyadan İthalatında İlk 30 6’lı GTİP Kodlu Ürün  (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 

6’lı GTİP Kodu Ürün Açıklaması Bangladeş’in İthalatı 

'271019 Diğer yağlar ve müstahzarlar 4 milyar $ 

'520100 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 1,9 milyar $ 

'999999 Bilinmeyen/Gizli Ürünler 1,3 milyar $ 

'151190 Palm yağı ve fraksiyonları; diğer 1 milyar $ 

'100199 Buğday (makarnalık durum buğdayı hariç) ve mahlut; tohumluk 

olmayan 

918,4 milyon $ 

'150710 Soya yağı ve fraksiyonları; ham 652,1 milyon $ 

'520942 Pamuk men (denim, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85) 621 milyon $ 

'720449 Diğer döküntü ve hurdalar 618,5 milyon $ 

'851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 606,3 milyon $ 

'252310 Çimento; klinker 599,3 milyon $ 

'170114 Diğer kamış şekeri 528,2 milyon $ 

'521142 Pamuk men (denim, renkli iplikten, +suni/sent, m2>200gr, 

pa<%85) 

527,3 milyon $ 

'710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine 

kullanılmayan) 

515,5 milyon $ 

'120190 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan 493 milyon $ 
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• Bangladeş’in Dünyadan İthalatında İlk 30 6’lı GTİP Kodlu Ürün  (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 

6’lı GTİP Kodu Ürün Açıklaması Bangladeş’in İthalatı 

'847989 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine-cihazlar 411,7 milyon $ 

'100630 Pirinç (yarı/tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç) 384,5 milyon $ 

'722530 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamuller (sıcak haddeli (rulo) 

en=>600mm) 

373,4 milyon $ 

'390210 Polipropilen (ilk şekilde) 337,6 milyon $ 

'720839 Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. diğer) 335,3 milyon $ 

'850213 Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç>375kVA 333,8 milyon $ 

'520524 Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 125<=dtex<192.31; 

toptan) 

327,8 milyon $ 

'871120 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu (50cm3<silindir hacmi<250cm3) 320,2 milyon $ 

'540752 Diğer dokunmuş men; boyanmış, tekstürize poliester=>%85 317,2 milyon $ 

'520939 Pamuk men (diğer, boyalı, m2>200gr, pa=>%85) 313,1 milyon $ 

'711319 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası 309,2 milyon $ 

'100590 Mısır (diğer) 293,3 milyon $ 

'520842 Pamuk men (bez a, renkli ipliklerden, 100<m2<=200gr, pa=>%85) 291,3 milyon $ 

'600410 Örme veya kroşe mensucat (en>30cm, elastomerik iplik >%5) 

(60.01 Pozisyonundakiler hariç) 

285,1 milyon $ 

'600632 Sentetik liflerden diğer örme veya kroşe mensucat; boyanmış 272,3 milyon $ 

'320416 Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 261,1 milyon $ 
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• Bangladeş’in Dünyaya İhracatında İlk 30 6’lı GTİP Kodlu Ürün (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in 

İhracatı 

'610910 Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; pamuktan (örme veya kroşe) 5,8 milyar $ 

'620342 Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. pamuktan 5,8 milyar $ 

'620462 Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan 3,5 milyar $ 

'611020 Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. eşya; pamuktan (örme veya 

kroşe) 

2,7 milyar $ 

'611030 Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. eşya; sentetik veya suni liflerden  2,5 milyar $ 

'620520 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan 2 milyar $ 

'610462 Kadın/kız çocuk için pantolon, askılı tulum, kısa pantolon ve şort; pamuktan 

(örme veya kroşe) 

1,2 milyar $ 

'610510 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme veya kroşe) 1 milyar $ 

'611120 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı; pamuktan (örme veya kroşe) 882,6 milyon $ 

'610990 Tişört, fanila, atlet, vb. giyim eşyası; dokumaya elverişli diğer maddelerden  873,1 milyon $ 

'620343 Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. sentetik lif 702,2 milyon $ 

'620193 Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; sentetik ve suni liften 536,8 milyon $ 

'621210 Sütyenler 536,8 milyon $ 

'620640 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, sentetik/suni lif. 465,4 milyon $ 
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• Bangladeş’in Dünyaya İhracatında İlk 30 6’lı GTİP Kodlu Ürün (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 

6’lı GTİP Kodu Ürün Açıklaması Bangladeş’in İhracatı 

'610711 Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; pamuktan (örme veya kroşe) 465,3 milyon $ 

'610342 Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort pamuktan 

(örme veya kroşe) 

417,1 milyon $ 

'610821 Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; pamuktan (örme veya kroşe) 415,5 milyon $ 

'620630 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, pamuktan 389,1 milyon $ 

'610442 Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme veya kroşe) 382,1 milyon $ 

'620293 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; sentetik ve suni lifden 377,7 milyon $ 

'030617 Diğer karidesler; dondurulmuş 377,2 milyon $ 

'620920 Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; pamuktan 371,1 milyon $ 

'640391 Ayakkabı; bileği kapatan diğer yüzü deri ayakkabı 349,2 milyon $ 

'620530 Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden 341,1 milyon $ 

'530710 Jüt ve diğer bitki kabuğu liflerinden tek kat iplikler 335,2 milyon $ 

'620469 Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddeden 304,9 milyon $ 

'650500 Şapkalar, diğer başlıklar ve saç fileleri 304,8 milyon $ 

'620463 Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lif. 296,1 milyon $ 

'610831 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan (örme veya kroşe) 295 milyon $ 



 
 

14 
 

• Bangladeş’in Türkiye’den İthalatında İlk 30 6’lı GTİP Kodlu Ürün (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in 

İthalatı 

'520100 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 25,7 milyon $ 

'999999 Bilinmeyen/Gizli Ürünler 25,3 milyon $ 

'845140 Yıkama, ağartma/boyama makineleri 22,3 milyon $ 

'520942 Pamuk men (denim, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85) 17,1 milyon $ 

'380991 Mensucat sanayinde kullanılan boya sabitleştiriciler vb. 14,3 milyon $ 

'853690 Diğer elektrik devresi teçhizatı 10,6 milyon $ 

'521142 Pamuk men (denim, renkli iplikten, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85) 9,4 milyon $ 

'731100 Demir/çelikten sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için kaplar 9,2 milyon $ 

'390690 Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) 9,2 milyon $ 

'845129 Diğer kurutma makineleri>kuru çamaşır kap.>10 kg. 8,1 milyon $ 

'847989 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine-cihazlar 7,3 milyon $ 

'090931 Kimyon tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş 6,9 milyon $ 

'930320 Diğer spor, av veya hedef için yivsiz tüfekler (yivli-yivsiz kombine namlulu olanlar 

dahil) 

6,4 milyon $ 

'570242 Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, 

hav yapısında, hazır eşya halinde olan 

6,1 milyon $ 

'841850 Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular 5,9 milyon $ 
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• Bangladeş’in Türkiye’den İthalatında İlk 30 6’lı GTİP Kodlu Ürün (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 

6’lı GTİP Kodu Ürün Açıklaması Bangladeş’in 

İthalatı 

'845180 Mensucatın apresi, finisajı, emdirilmesi vb. için makineler 5,6 milyon $ 

'520939 Pamuk men (diğer, boyalı, m2>200gr, pa=>%85) 5,6 milyon $ 

'843710 Tohum, hububat, baklagil temizleme makine ve cihazları 5 milyon $ 

'251310 Sünger taşı, zımpara taşı (tabii korindon ve diğer tabii aşındırıcılar) 4,6 milyon $ 

'870423 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi>20 ton) 3,7 milyon $ 

'551642 Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%, pamuk karışık) 3,5 milyon $ 

'521132 Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85) 3,3 milyon $ 

'320417 Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar 3 milyon $ 

'520932 Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, m2>200gr, pa=>%85) 3 milyon $ 

'960622 Düğme; adi metalden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış) 3 milyon $ 

'040410 Peynir altı suyu ve tadil edilmiş peynir altı suyu 2,9 milyon $ 

'251512 Mermer ve traverten (blok, kalın dilimler şeklinde kesilmiş) 2,7 milyon $ 

'730890 Demir/çelikten diğer inşaat-aksamı 2,6 milyon $ 

'521139 Pamuk men (diğer, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85) 2,6 milyon $ 

'870590 Özel amaçlı diğer motorlu taşıtlar 2,5 milyon $ 
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• Bangladeş Pazarında En Yüksek Pazar Payına Sahip Olduğumuz Ürünler (Tablo – 1) 

(TradeMap, 2018, “Bangladeş’in Türkiye’den ve Dünya’dan İthalatı > 100 Bin $”) 
 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in 

Türkiye’den İthalatı 

Bangladeş’in 

Dünyadan İthalatı 
Pazar Payımız 

'871140 Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal 

pistonlu motorlu (500 cm3<silindir 
hacmi=<800 cm3) 

739 bin $ 739 bin $ 100,0% 

'251310 Sünger taşı, zımpara taşı (tabii korindon ve 
diğer tabii aşındırıcılar) 

4,6 milyon $ 4,6 milyon $ 99,9% 

'281119 Diğer anorganik asit; diğer 179 bin $ 198 bin $ 90,4% 

'930320 Diğer spor, av veya hedef için yivsiz 

tüfekler (yivli-yivsiz kombine namlulu 
olanlar dahil) 

6,4 milyon $ 7,4 milyon $ 86,3% 

'251512 Mermer ve traverten (blok, kalın dilimler 
şeklinde kesilmiş) 

2,7 milyon $ 4 milyon $ 68,0% 

'551642 Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız 

lif<%, pamuk karışık) 

3,5 milyon $ 5,2 milyon $ 67,1% 

'570242 Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / 

suni dokumaya elverişli maddelerden, hav 
yapısında, hazır eşya halinde olan 

6,1 milyon $ 9,2 milyon $ 66,9% 

'401695 Vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşya 632 bin $ 1 milyon $ 61,9% 

'321000 Diğer boya ve vernikler 
(emaye/laklar/pigment) 

1,6 milyon $ 2,8 milyon $ 57,9% 

'740911 Rafine edilmiş bakırdan rulo halinde sac, 
profil, levha, şerit vs. 

728 bin $ 1,4 milyon $ 52,5% 
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• Bangladeş Pazarında En Yüksek Pazar Payına Sahip Olduğumuz Ürünler (Tablo – 2) 

(TradeMap, 2018, “Bangladeş’in Türkiye’den ve Dünya’dan İthalatı > 100 Bin $”) 
 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in 

Türkiye’den İthalatı 

Bangladeş’in 

Dünyadan İthalatı 
Pazar Payımız 

'283190 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; diğer 221 bin $ 455 bin $ 48,6% 

'282510 Hidrazin ve hidroksilamin vb. anorganik 
tuzları 

498 bin $ 1,1 milyon $ 45,1% 

'560890 Diğer ağ ve fileler 129 bin $ 316 bin $ 40,8% 

'271290 Yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb 
mumu vb. 

695 bin $ 1,7 milyon $ 40,2% 

'841850 Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-

dondurucular 

5,9 milyon $ 14,8 milyon $ 39,6% 

'580137 Sentetik ve suni liflerden çözgü iplikli 

kadife ve pelüş 

348 bin $ 930 bin $ 37,4% 

'551621 Diğer mensucat (suni devamsız lif<%85) 274 bin $ 801 bin $ 34,2% 

'040410 Peynir altı suyu ve tadil edilmiş peynir altı 
suyu 

2,9 milyon $ 8,7 milyon $ 33,0% 

'902820 Sıvı sayaçları 817 bin $ 2,5 milyon $ 32,2% 

'291711 Okzalik asit, tuzları ve esterleri 241 bin $ 754 bin $ 32,0% 
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• Bangladeş Pazarında En Yüksek Pazar Payına Sahip Olduğumuz Ürünler (Tablo – 3) 
(TradeMap, 2018, “Bangladeş’in Türkiye’den ve Dünya’dan İthalatı > 100 Bin $”) 

 
 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in 

Türkiye’den İthalatı 

Bangladeş’in 

Dünyadan İthalatı 
Pazar Payımız 

'930621 Av tüfeği için fişekler 804 bin $ 2,6 milyon $ 31,4% 

'330420 Göz makyaj müstahzarları 338 bin $ 1,1 milyon $ 31,3% 

'850163 Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 375 
kVA<gücü<750 kVA 

151 bin $ 490 bin $ 30,8% 

'190219 Makarna; yumurtasız (pişirilmemiş) 198 bin $ 663 bin $ 29,9% 

'846221 Sayısal kontrollü kavisleme, katlama, 
düzeltme/yassılaş.tezgah. 

915 bin $ 3,1 milyon $ 29,5% 

'090932 Kimyon tohumları; ezilmiş veya 

öğütülmüş 

159 bin $ 563 bin $ 28,2% 

'853690 Diğer elektrik devresi teçhizatı 10,6 milyon $ 38,2 milyon $ 27,7% 

'180632 Kakao müstahzarları (kalıp/dilim/çubuk)-

dondurulmamış 

237 bin $ 861 bin $ 27,5% 

'250300 Her nevi kükürt (süblime, presipite ve 
kolloidal kükürt hariç) 

363 bin $ 1,3 milyon $ 27,4% 

'843710 Tohum, hububat, baklagil temizleme 

makine ve cihazları 

5 milyon $ 18,4 milyon $ 27,1% 
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• Bangladeş Pazarında Pazar Payımızın Olmadığı Ürünler (Tablo 1) 

(TradeMap, 2018, “Bangladeş’in Dünyadan ithalatı & Türkiye’nin dünyaya ihracatı > 10 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in  

Dünyadan 

İthalatı 

Türkiye’nin 

Dünyaya İhracatı 

Bangladeş’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

'870421 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma 
kapasitesi<5ton) 

4,7 milyar $ 99,6 milyon $ 
- 

'711319 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci 

eşyası 

4,3 milyar $ 309,2 milyon $ 
- 

'870322 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli 
(1000cm3<silindir=<1500 cm3) 

3,2 milyar $ 152,6 milyon $ 
- 

'870323 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli 

(1500cm3<silindir=<3000 cm3) 

3 milyar $ 124,3 milyon $ 
- 

'710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para 
yerine kullanılmayan) 

2,6 milyar $ 515,5 milyon $ 
- 

'870321 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (silindir hacmi <= 

1000cm3) 

2,1 milyar $ 75,1 milyon $ 
- 

'271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar 
ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı 

>=%70) 

1,9 milyar $ 91,8 milyon $ 
- 

'870210 Minibüs, midibüs ve otobüs; dizel veya yarı dizel, 
kapasitesi >=10 kişi 

1,8 milyar $ 17 milyon $ 
- 

'852872 Televizyon; diğerleri, renkli olanlar 1,4 milyar $ 70,3 milyon $ - 

'870120 Çekiciler; yarı römorklar için 913,2 milyon $ 35,7 milyon $ - 
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• Bangladeş Pazarında Pazar Payımızın Olmadığı Ürünler (Tablo 2) 

(TradeMap, 2018, “Bangladeş’in Dünyadan ithalatı & Türkiye’nin dünyaya ihracatı > 10 milyon $”) 
 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in  

Dünyadan İthalatı 

Türkiye’nin 

Dünyaya 

İhracatı 

Bangladeş’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

'720839 Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. 

diğer) 

834,6 milyon $ 335,3 milyon $ 

- 

'721391 Filmaşin (çap<14mm. enine kesiti daire 

şeklinde) 

735,5 milyon $ 26,4 milyon $ 
- 

'721049 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 

mamulleri (genişlik=>600mm, oluklu hariç, 

başka usulle çinko ile kaplanmış) 

705,6 milyon $ 92,1 milyon $ 

- 

'870324 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli 
(3000cm3<silindir hacmi) 

668,1 milyon $ 27,1 milyon $ 
- 

'401110 Otomobil dış lastiği; yeni 622,4 milyon $ 17,1 milyon $ - 

'880330 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları 616,3 milyon $ 24,6 milyon $ 
- 

'401120 Otobüs-kamyon dış lastiği; yeni 560,6 milyon $ 109,2 milyon $ - 

'720837 Sıcak mamul demir, çelik rulo (4, 

75mm.=<kalınlık<10mm.diğer) 

549,7 milyon $ 18 milyon $ 
- 

'870431 Kıvılcım ateşlemeli motorlu taşıtlar (taşıma 

kapasitesi<5 ton) 

511,3 milyon $ 14 milyon $ 
- 

'720838 Sıcak mamul demir, çelik (rulo kalınlık 3-4, 
75mm. diğer) 

510,2 milyon $ 27,9 milyon $ 
- 
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• Bangladeş Pazarında Pazar Payımızın Olmadığı Ürünler (Tablo 3) 
(TradeMap, 2018, “Bangladeş’in Dünyadan ithalatı & Türkiye’nin dünyaya ihracatı > 10 milyon $”) 

 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in  

Dünyadan 

İthalatı 

Türkiye’nin 

Dünyaya 

İhracatı 

Bangladeş’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

'870190 Traktörler 423,9 milyon $ 75,3 milyon $ 
- 

'300210 Antiserum, diğer kan fraksiyonları ve immünolojik 
ürünler 

363,1 milyon $ 28,8 milyon $ 
- 

'760711 Aluminyumdan yaprak ve şeritler-mesnetsiz 
kalınlık<0, 2mm. haddelenmiş 

341 milyon $ 19,5 milyon $ 

- 

'080520 Mandalina 311,4 milyon $ 27,8 milyon $ 
- 

'392321 Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar 
(külahlar dahil) 

280,4 milyon $ 11,5 milyon $ 
- 

'252329 Çimento; portland; diğer 265,2 milyon $ 11,7 milyon $ 
- 

'730820 Demir/çelikten kuleler ve pilonlar 240,7 milyon $ 25 milyon $ - 

'252310 Çimento; klinker 215,1 milyon $ 599,3 milyon $ 
- 

'850423 Sıvı dielektrik transformatörleri; gücü>10000 

kVA 

211,5 milyon $ 108,7 milyon $ 
- 

'890190 Yük ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus 

diğer su taşıtları 

209,2 milyon $ 104,2 milyon $ 
- 
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• Bangladeş’te Pazar Payımızı Kaybettiğimiz Tüm Ürünler (Tablo 1) 
(TradeMap, 2017-2018, “Bangladeş’in 2018’de Dünyadan ithalatı > 1 milyon $ & Bangladeş’in Türkiye’den İthalatı <100 bin $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

2017 

Bangladeş’in 

Dünyadan 

İthalatı 

2017 

Bangladeş’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

2018 

Bangladeş 

Dünyadan 

İthalatı 

2018 

'890120 Sarnıçlı gemiler (tankerler) 3,5 milyon $ 6,8 milyon $  -  14,6 milyon $ 

'271119 Diğer hidrokarbon gazları 
(sıvılaştırılmış) 

1,5 milyon $ 54,5 milyon $  -  38,5 milyon $ 

'901310 Silahlar için teleskopik dürbün, 
periskop, teleskop vb. aksamı 

505 bin $ 507 bin $  -  4,8 milyon $ 

'551429 Mensucat; boyanmış, diğer 

devamsız sent.lif<%85, m2>170gr 

493 bin $ 2,4 milyon $  -  2,3 milyon $ 

'230110 Et/sakatatın unları, kaba unları ve 
pelletleri; kıkırdaklar 

425 bin $ 36,9 milyon $  -  12,2 milyon $ 

'842959 Diğer küreyici, yükleyici, 
ekskavatörler 

418 bin $ 37,8 milyon $  -  24,2 milyon $ 

'722611 Manyetik [(silikonlu) 

çelikler;genişlik<600mm taneleri 
yönlendirilmiş] 

317 bin $ 8,6 milyon $  -  3,5 milyon $ 

'844630 Dokuma makineleri (mekiksiz); 

kumaş genişliği< 30 cm. 

281 bin $ 32,8 milyon $  -  61,1 milyon $ 

'790700 Çinkodan diğer eşya 271 bin $ 1,6 milyon $  -  3 milyon $ 
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• Bangladeş’te Pazar Payımızı Kaybettiğimiz Tüm Ürünler (Tablo 2) 
(TradeMap, 2017-2018, “Bangladeş’in 2018’de Dünyadan ithalatı > 1 milyon $ & Bangladeş’in Türkiye’den İthalatı <100 bin $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

2017 

Bangladeş’in 

Dünyadan 

İthalatı 

2017 

Bangladeş’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

2018 

Bangladeş 

Dünyadan 

İthalatı 

2018 

'844512 Dokumalık elyafın hazırlanması için 

tarama makineleri (penyöz) 

230 bin $ 1,5 milyon $  -  4,6 milyon $ 

'284440 Radyoaktif elementler, izotoplar ve 

bileşikler, alaşımlar dispersiyonlar 

226 bin $ 2 milyon $  -  2,1 milyon $ 

'840212 Su buharı üreten su borulu kazanlar 
<45 ton/saat 

166 bin $ 12,4 milyon $  -  16,1 milyon $ 

'844332 Otomatik bilgi işlem makinalarına 

veya networke bağlanabilen diğer 
makinalar 

164 bin $ 33,8 milyon $  -  33,5 milyon $ 

'844511 Dokumalık elyafın hazırlanması için 
karde makineleri (tarak makineleri) 

138 bin $ 14,2 milyon $  -  15,6 milyon $ 

'721990 Paslanmaz çelikten diğer yassı 

hadde mamulleri 

126 bin $ 4,4 milyon $  -  6,1 milyon $ 

'401110 Otomobil dış lastiği; yeni 124 bin $ 20,6 milyon $  -  17,1 milyon $ 

'844180 Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen 
diğer makine ve cihazlar 

104 bin $ 14,6 milyon $  -  10,3 milyon $ 

'870540 Beton karıştırıcı ile mücehhez 

taşıtlar 

100 bin $ 8,9 milyon $  -  13,5 milyon $ 
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• Bangladeş’e İhracatımızın Değer Olarak En Çok Arttığı Ürünler 
(TradeMap, 2018, “Bangladeş’in 2018’de Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

2017 

Bangladeş’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

2018 

Pazar Kazancı 

'520100 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 3,5 milyon $ 25,7 milyon $ 22,2 milyon $ 

'731100 Demir/çelikten sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için 
kaplar 

638 bin $ 9,2 milyon $ 8,6 milyon $ 

'999999 Bilinmeyen/Gizli Ürünler 18,9 milyon $ 25,3 milyon $ 6,4 milyon $ 

'930320 Diğer spor, av veya hedef için yivsiz tüfekler 

(yivli-yivsiz kombine namlulu olanlar dahil) 

213 bin $ 6,4 milyon $ 6,2 milyon $ 

'847989 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine-cihazlar 1,7 milyon $ 7,3 milyon $ 5,6 milyon $ 

'090931 Kimyon tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş 2,2 milyon $ 6,9 milyon $ 4,7 milyon $ 

'843710 Tohum, hububat, baklagil temizleme makine ve 

cihazları 

0,6 milyon $ 5 milyon $ 4,4 milyon $ 

'841850 Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular 1,7 milyon $ 5,9 milyon $ 4,2 milyon $ 

'845140 Yıkama, ağartma/boyama makineleri 18,6 milyon $ 22,3 milyon $ 3,8 milyon $ 

'870423 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma 

kapasitesi>20 ton) 

0 3,7 milyon $ 3,7 milyon $ 
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• Bangladeş’e İhracatımızın Değer Olarak En Çok Azaldığı Ürünler 

(TradeMap, 2018, “Bangladeş’in 2018’de Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Bangladeş’in 
Türkiye’den 

İthalatı 
2017 

Bangladeş’in 
Türkiye’den 

İthalatı 
2018 

Pazar Kaybı 

'040210 Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 
5'ten az) 

9,1 milyon $ 2,2 milyon $ -6,9 milyon $ 

'520942 Pamuk men (denim, renkli ipliklerden, 
m2>200gr, pa=>%85) 

21,5 milyon $ 17,1 milyon $ -4,4 milyon $ 

'521142 Pamuk men (denim, renkli iplikten, +suni/sent, 

m2>200gr, pa<%85) 

12,4 milyon $ 9,4 milyon $ -3 milyon $ 

'843820 Şekerleme, kakao/çikolata imali için makine ve 

cihazlar 

3,3 milyon $ 1 milyon $ -2,3 milyon $ 

'841381 Diğer pompalar 2,4 milyon $ 1,1 milyon $ -1,3 milyon $ 

'847490 Toprak, taş, cevher vb. ayıran, yıkayan vb. 

makinelerin parçaları 

2,8 milyon $ 1,7 milyon $ -1,1 milyon $ 

'420500 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden 

diğer eşya 

2,1 milyon $ 1,5 milyon $ -0,7 milyon $ 

'521139 Pamuk men (diğer, +suni/sentetik, m2>200gr, 
pa<%85) 

2,9 milyon $ 2,6 milyon $ -0,3 milyon $ 

 


