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1.2. GENEL BİLGİLER
1.2.1. Coğrafi Konum
Bangladeş Güney Asya’da bulunan Müslüman bir ülkedir. Coğrafi olarak Hindistan’ın
ortasında yer alıp Pakistan’dan bağımsızlığını kazanmıştır. Ülkenin eski dönemlerdeki adı ise
Batı Pakistan diye bilinir. Hindistan ülkenin en büyük komşusu olurken Myanmar ile sınırı
çok küçük ölçektedir. Meghna Nehri, Ganj nehrinin bir kolu olarak ülkenin iç kısımlarında
etkili olurken yoğun yağışlar bu akarsuyu besler ve su taşkınları yaşanır. Meghna
akarsuyunun deltası ise alüvyonlu toprakların yoğunluğundadır.
1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı
Bangladeş’te Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet
olmak üzere 8 idari bölge mevcuttur. Her idari bölge de kendi içinde bölgelere ayrılır. Ülkede
toplam 64 bölge bulunmaktadır.
Bangladeş’te Cumhurbaşkanı Ulusal Meclis tarafından beş yıllığına seçilir. Parlamenter
demokrasiyle yönetilen Bangladeş’te tek kanatlı Ulusal Meclis, 300 milletvekilinden oluşur.
Anayasada 2004 yılında yapılan değişiklikle Ulusal Meclis’te temsil edilen siyasi partiler
tarafından atanmak üzere, kadın milletvekilleri için 45 ilave sandalye tahsis edilmiştir.
Bangladeş’te son olarak 5 Ocak 2014 tarihinde düzenlenen genel seçimin galibi Avami
Birliği’nin lideri Başbakan Şeyh Hasina olmuştur.
1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı
Bangladeş, dünyanın nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık ülkelerindendir. Nüfus
yoğunluğu kilometrekareye 290-770 kişi arasında değişir. Nüfusun % 90'ı köylerde, % 10'u
şehirlerde yaşar. En önemli şehri "Dakka", aynı zamanda başşehirdir. Güneydoğu sahilindeki
Chitagony şehri, önemli bir limandır.
Halkın % 85'i Müslümandır. Bangladeş'in resmi dili Bengal dilidir. Halkın çoğu bu dili
konuşur. Ayrıca Urduca dili de yaygındır. Kuzey ve doğu dağlık bölgelerinde yaşayanlar da
mahalli lisanları konuşurlar.
1.2.4. Eğitim
Bangladeş dünyada okuma-yazma oranı en düşük ülkelerdendir. Halkın % 33.1'i okumayazma bilmektedir. Köylerde ekseriya ilkokul bulunmamaktadır. Dakka, Rajshani ve
Chittagong üniversiteleri, batı tarzı eğitim yapan üç büyük üniversitedir. Halkın kültür
seviyesi ve ekonomik durum çok düşüktür. İngilizlerin kültürünün tesirleri devam etmektedir.
1.2.5. Ekonomi
Ekonomi, son yirmi yılda senede ortalama yüzde 6 oranında büyüdü ve ülke, Dünya
Bankasına göre 2015 yılında düşük-orta gelir düzeyine ulaştı.
Bangladeş’in ihraç pazarlarının başında Almanya geliyor. Almanya’yı ABD, Birleşik Krallık,
İspanya, Fransa ve İtalya izliyor.

İthalatında en önemli ülkeler, Çin, Hindistan, Singapur ve Japonya olarak öne çıkıyor.
Çin'den sonra dünyanın 2. büyük konfeksiyon üreticisi Bangladeş'te hazır giyim sektörünün
yıllık cirosunun 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ülke genelindeki yaklaşık 4 bin
fabrikada çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 4 milyon kişi çalışıyor.
Ekonomik büyüme oranı 2017 yılında yüzde 6,9 olan Bangladeş’te kişi başına düşen milli
gelir 3 bin 900 dolar.

İKİNCİ BÖLÜM
SEKTÖRLER
2.1. SEKTÖRLER
2.1.1. Tarım
İş gücünün yüzde 47’si tarıma dayalı olan Bangladeş’te başlıca tarım ürünlerini pirinç, hint
keneviri (jüt) ve çay oluşturuyor.Tarım ülkenin en önemli geçim kaynağını teşkil ederken,
yoğun yağışlar bölgede tarım olanaklarını kısıtlıyor.
Nemli bölgelerde yetişme özelliği olan pirinç ve buğday ise Bangladeş’in en önemli tarım
ürünleri. Pirinç ülke mutfağının temelini oluştururken, çeşitli sos ve baharatlarla hazırlanan
pirinç yemekleri Bangladeş halkı tarafından sık tüketiliyor. Nüfusun büyük kısmı tarımla
uğraşırken ileri sanayi henüz kurulmamıştır.
2.1.2. Tekstil
Uluslar arası şirketler ticari faaliyetlerde bulunmak için Bangladeş’i tercih ederken, ucuz iş
gücü, Bangladeş tekstil sektörünü geliştirmiştir. Öyle ki internet üzerinden yapılan
görüşmelerle, free lance ticari girişim olanağı da Bangladeş tekstil sektöründe mevcuttur.
Dünya üzerinde çok sayıda ticari girişimci Bangladeş tekstil sektörüyle bu şekilde ilişki kurar.
Bangladeş tekstil sektörünün olanakları her geçen gün gelişmektedir, dünya tekstil ve giyim
sektöründe söz sahibi ülkeler arasında Bangladeş’te bulunur.
2.1.3. Türkiye, Bangladeş İkili İlişkiler
Türkiye ile Bangladeş arasında bulunan ikili ilişki geçmişten bu yana istikrarlı ve iyi niyetli
bir şekilde gelişme göstermektedir. Başkent Dakka ve Bangladeş'in diğer büyük şehri olan
Chittagong'da Mustafa Kemal Atatürk adı verilmiş caddeler bulunurken iki ülke arasında
ticari ilişkilerde ise son yıllarda ciddi artışlar olmuştur. İki ülke arasında herhangi bir siyasi
sorun bulunmazken devletler düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle güven bağı
pekiştirilmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DIŞ TİCARET
3.1. DIŞ TİCARET
3.1.1. İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyar Dolar)
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Diğer hazır tekstil ürünleri; setleri; yıpranmış giysiler ve yıpranmış tekstil
ürünleri; eski püskü giysiler
Ayakkabılar, çoraplar ve benzerleri; bu tür eşyaların parçaları
Diğer bitkisel tekstil elyafları; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş
kumaşlar
Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan omurgasızlar
Başlık ve bunların parçaları
Deriden eşya; saraçlık ve koşum takımı; seyahat eşyaları, el çantaları ve
benzeri kaplar; makaleler
Ham deri ve deriler (kürklü kürkler hariç) ve deri
Eczacılıkla ilgili ürünler
Tütün ve üretilen tütün yerine
Plastikler ve bunlardan yapılmış ürünler
Optik, fotografik, sinematografik, ölçüm, hassas, tıbbi veya cerrahi
Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça ve
aksesuarları
Başka yerde belirtilmeyen emtialar
Hazırlanmış tüyler ve tüyler ve tüy veya tüylerden yapılmış ürünler; yapay
çiçekler; makaleler . . .
Oyuncaklar, oyunlar ve spor malzemeleri; bunların aksam ve parçaları
Mobilya; yatak takımı, şilteler, yatak destekleri, yastıklar ve benzeri
doldurulmuş eşyalar
Elektrikli makine ve ekipman ve bunların parçaları; ses kayıt cihazları ve
çoğaltıcılar, televizyon
Seramik ürünler
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler; bitümlü maddeler
Bakır ve bunların eşyaları
Yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Makine, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar;bunların parçaları

17.940.677
1.136.727
981.259
841.301
613.283
300.910
280.688
151.922
106.281
99.529
93.825
88.947
83.760
82.452
68.287
64.326
63.503
60.793
57.626
53.870
51.270
50.567
41.356

Kaynak: TradeMap

3.1.2.

İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyar Dolar)

Pamuk
Makine, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; bunların parçaları

6.259.955
5.945.962

Elektrikli makine ve ekipman ve bunların parçaları; ses kayıt cihazları ve
çoğaltıcılar, televizyon
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler; bitümlü maddeler

3.653.006
3.100.844

Hububat
Demir ve çelik
Plastikler ve bunlardan yapılmış ürünler

2.248.629
2.124.504
2.068.753

Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça ve
aksesuarları
Suni ve sentetik elyaf
Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma
ürünleri; hazır yemeklik yağlar
Örme veya tığ işi kumaşlar
Şekerler ve şekerlemeler
İnsan yapımı filamentler; şerit ve suni tekstil malzemelerinin benzeri
Demir veya çelikten eşya
Tuz; sülfür; yeryüzü ve taş; sıva malzemeleri, kireç ve çimento

1.969.929

Organik kimyasallar
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Bronzlaşma veya boyama özleri; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler
ve diğer renklendirici
Optik, fotografik, sinematografik, ölçüm, kontrol, hassas, tıbbi veya
cerrahi
Doğal veya kültür incileri, değerli veya yarı değerli taşlar, değerli metaller,
kaplı metaller
Çeşitli kimyasal ürünler
Gübreler
Yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Yağlı tohumlar ve meyvalar; çeşitli tahıllar, tohumlar ve
meyveler; endüstriyel veya tıbbi
Kaynak: Trademap

731.743
678.260
670.117

3.1.3. Başlıca Ülkeler İtibariyle İhracatı (Milyar Dolar)
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
İspanya
Fransa
İtalya
Hollanda
Polonya
Kanada
Japonya
Belçika
Rusya Federasyonu
Çin
Avusturya
Türkiye
Danimarka
Avustralya
Hindistan

6.094.199
5.890.931
3.567.800
2.789.309
2.771.812
1.560.907
1.416.491
1.313.257
1.270.554
1.167.885
989.176
885.994
875.145
787.501
737.094
704.160
652.042
590.995

1.698.965
1.672.578
1.194.619
1.144.901
1.071.644
790.183
780.904

641.234
630.928
627.790
595.934
552.073
528.841

İsviçre
Birleşik Arap Emirlikleri
İsveç
Çek Cumhuriyeti
Suudi Arabistan
Slovakya
Kaynak:TradeMap

508.072
500.521
487.730
487.683
333.361
301.405

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle İthalatı (Milyon Dolar)
Çin
Hindistan
Singapur
Japonya
Brezilya
Endonezya
Malezya
Hong Kong, Çin
Amerika Birleşik Devletleri
Kore Cumhuriyeti
Tayland
Taipei, Çince
Avustralya
Vietnam
Almanya
Birleşik Arap Emirlikleri
İtalya
Pakistan
Rusya Federasyonu
Arjantin
Kanada
Suudi Arabistan
Ukrayna
Hollanda
Birleşik Krallık
Türkiye
Belçika
Yeni Zelanda
Fransa
İsviçre
Güney Afrika

15.169.021
7.208.556
2.879.386
1.740.958
1.600.078
1.596.615
1.516.618
1.508.603
1.473.961
1.278.020
1.254.028
996.767
917.188
870.160
819.956
779.947
762.840
646.404
633.233
583.529
561.041
412.093
372.256
368.360
303.630
294.544
269.975
219.613
215.984
179.361
163.065

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE İLE TİCARET
4.1. TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye’nin Bangladeş’le İhracat ve İthalat rakamları (milyon $)
Yıl
İhracat
İthalat Dolar Denge
Hacim
Dolar
2014 148.510.738 1.028.727.562 -880.216.824
1.177.238.300
2015 199.887.126 995.969.642
-796.082.516
1.195.856.768
2016 263.776.669 881.038.617
-617.261.948
1.144.815.286
2017 294.544.374 737.093.731
-442.549.357
1.031.638.105
2018 372.795.109 484.483.587
-111.688.478
857.278.696
Kaynak:TÜİK
4.1.2. Türkiye’nin Bangladeş’e İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)
Bangladeş’e ihracatımızda ilk sıralarda yer alan ürünler, kazanlar, makinalar, mekanik
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, pamuk, pamuk ipliği ve
pamuklu mensucat ile motorlu kara taşıtları, bunların aksam ve parçalarıdır.
Fasıl adı
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntüses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri,
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)
Sentetik ve suni devamsız lifler
Demir veya çelikten eşya
Plastikler ve mamulleri
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar,
pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak vb.)
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve
izotopların organik-anorganik bileşikleri
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli
ürünler

İhracat Dolar
94.263.405
72.737.830
26.740.311
22.932.185
16.491.964
14.126.281
13.899.614
13.439.207
10.167.969
8.716.482
7.473.893
7.123.076
7.097.806
6.919.111
6.229.304
5.085.412

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları,
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları
Örme eşya
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar,
bunların aksam, parça ve aksesuarı
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb
mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler,
tutkallar, enzimler
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet
müstahzarları
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir
mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir
mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.)
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya
elverişli maddeler
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı
tabelalar vb.prefabrik yapılar
Bakır ve bakırdan eşya
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Kakao ve kakao müstahzarları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Organik kimyasal ürünler
Eczacılık ürünleri
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
Cam ve cam eşya
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal
ve bitkisel mumlar
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip,
halat ve bunlardan mamul eşya
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.)
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları,
mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.)
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba
yemler
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
Kaynak:TÜİK

4.418.031
3.318.850
2.892.062
2.568.455
2.440.749
2.135.414
1.831.267
1.731.593
1.655.310
1.623.579
1.479.702
1.375.521
1.297.110
1.096.327
1.024.403
913.536
817.067
596.967
595.189
532.987
487.438
451.662
440.603
409.882
396.905
395.781
282.892
257.507
239.885
216.389
215.606
208.429

4.1.3. Türkiye’nin Bangladeş’e İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)
İthalatımızda başta gelen kalemler, dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, örülmemiş giyim
eşyaları ve aksesuarları, örme giyim ve aksesuarları ile sentetik ve suni devamsız liflerdir.
Fasıl adı
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Sentetik ve suni devamsız lifler
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve
dokunmuş diğer eşya, paçavralar
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar,
bunların aksam, parça ve aksesuarı
Seramik mamulleri
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı
tabelalar vb.prefabrik yapılar
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb
mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya
Eczacılık ürünleri
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip,
halat ve bunlardan mamul eşya
Demir veya çelikten eşya
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak vb.)
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.)
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
Plastikler ve mamulleri
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller,
sepetçi ve hasırcı eşyası
Örme eşya
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve
aksesuarı
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya
elverişli maddeler
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir
mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntüses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Kaynak:TÜİK

İthalat Dolar
184.165.172
168.820.852
90.900.136
8.620.705
8.585.604
6.319.132
5.224.413
4.873.878
1.686.569
957.069
884.065
415.587
402.769
379.400
292.691
263.631
261.867
248.272
229.883
218.648
192.238
108.305
106.661
92.061
87.652
48.218
30.207
18.910
12.941
11.275

BEŞİNCİ BÖLÜM
KONYA İLE TİCARET
5.1. KONYA İLE TİCARETİ
5.1.1.Konya – Bangladeş 2018 Yılı İhracat Kalemleri
S.No. Ürün Adı
1
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
2
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli
ürünler
3
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.)
4
Kakao ve kakao müstahzarları
5
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri
6
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve
izotopların organik-anorganik bileşikleri
7
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal
ve bitkisel mumlar
8
Demir veya çelikten eşya
9
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba
yemler
10
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntüses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
11
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı
12
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı
tabelalar vb., prefabrik yapılar
13
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar,
bunların aksam, parça ve aksesuarı
14
Şeker ve şeker mamulleri
15
Plastikler ve mamulleri
16
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
17
Eczacılık ürünleri
18
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
19
Kauçuk ve kauçuktan eşya

5.1.2.Konya – Bangladeş 2018 Yılı İthalat Kalemleri
Konya’nın 2018 yılında Bangladeş’ten ithalatı bulunmamaktadır.

Dolar
857.111
491.160
242.140
178.786
177.512
130.680
85.892
62.603
50.161
38.095
35.388
23.300
22.129
14.908
13.881
11.261
11.161
8.172
3.772

5.1.3.Türkiye-Bangladeş-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları
Türkiye- Bangladeş Rakamları
İhracat Dolar

2015
199.887.126

2016
263.776.669

2017
294.544.374

2018
372.795.109

İthalat Dolar

995.969.642

881.038.617

737.093.731

484.483.587

Konya-Bangladeş Rakamları
İhracat Dolar
İthalat Dolar

2015
6.924.776
---

2016
8.063.984
926

2017
5.569.478
---

2018
2.458.112
---

