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BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ 

 

Bangladeş, Asya kıtasında yer almaktadır. Resmi adı Bangladeş Halk Cumhuriyetidir. 1971 yılına kadar 

Pakistan’ın Doğu Pakistan adlı eyaletine bağlı bir bölge olan Bangladeş 26 Mart 1971 tarihinde 

bağımsızlığını ilan etti. Başkenti Dakka’dır. Resmi dili Bengalce ‘dir.  Ayrıca Urduca dili de yaygındır. En 

Az Gelişmiş Ülke (EAGÜ) statüsündedir. Dünyanın en kalabalık 8. ülkesi olup 2020 yılı toplam nüfusu 

164,7 milyondur. Nüfusun %89'u Müslüman olup resmî dini İslam'dır. Geri kalan kısmı Hindu ve 

Budisttir. Bangladeş’in para birimi Bangladeş Takası (BDT)’ dir. Para birimi açısından, 24 Kasım 2020 

itibariyle, 1 ABD doları 84,80 Bangladeş Takası, 1 Euro 100,80 Bangladeş Takasına eşittir. 

COĞRAFİ KONUM  

Güneydoğu Asya’da Bengal Körfezinde yer alan bir ülkedir. Komşu ülkeleri kuzeyde, doğuda ve batıda 

Hindistan, güneyinde Hint Okyanusu (Bengal Körfezi), güneydoğuda ise Myanmar ile sınırı vardır. 

Toplam 147,570 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Rajshahi bölgesi ipek ve mango üretimiyle, çay 

arazilerinin fazla olduğu Sylhet, nehirlerin yoğun olduğu Barisal ve Hint etkisinin yoğun olduğu Rangpur 

ülkenin önemli bölgelerinden olup toplam 8 bölgeden oluşmaktadır. En kalabalık bölgeleri Dakka, 

Chittagong, Khulna, Rajshahi, ve Mymensingh şeklindedir.  

Alüvyonlu düzlükleri verimli tarım arazileridir. Topraklarının büyük bölümü üç büyük nehrin (Ganj, 

Brahmaputra, Meghna) ve beraberinde pek çok nehrin ve kanalın oluşturduğu bir deltadır. Engin yeşil 

tarlalar kuzeydoğuda 244 metre ve güneydoğuda 610 metre ortalama yükseklikleri olan alçak dağlarla 

çevrilmiştir. En yüksek nokta Chittagong dağlık bölgesinin güneydoğu ucunda bulunmaktadır. Coğrafi 

konumu itibariyle Bangladeş’te muson yağmurları etkilidir.  

 

NÜFUS VE İŞGÜCÜ YAPISI 

Bangladeş, dünyadaki nüfus yoğunluğu en yüksek 

ülkedir. Ülkenin nüfusunun 2024 yılında 175,4 milyona, 

2030 yılında ise 220 milyona ulaşmasını beklenmektedir. 

Ayrıca, nüfus artışının çevre kirliliğini artıracağı, su ve 

gıda kaynakları üzerinde olumsuz etkileri olacağı 

öngörülmektedir. Şehirdeki nüfus artışı toplam nüfus 

artışının iki katı olup, Şehirleşme oranı 2015 yılında 

%30 olduğu ve bu oranın 2030 yılında %40’a çıkacağı 

tahmin edilmektedir. En önemli şehir olan başkent 

Dakka dünyadaki en kalabalık şehirlerden biridir. Yıllık 
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ortalama nüfus artışı %5 olup, 2020 yılında Dakka’nın nüfusunun 23 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir.  

İş gücünün yüzde 47’si tarıma dayalıdır. Başlıca tarım 

ürünlerini pirinç, hint keneviri ve çay oluşturuyor. 

Nüfusun büyük kısmı tarımla uğraşırken ileri sanayi 

henüz kurulmamıştır. Doğal gaz rezervleri bakımından 

zenginken elektrik santralleri yetersiz kalmaktadır. İleri 

sanayi her ne kadar gelişmişlik göstermese de genç 

nüfusuyla ve ucuz işgücüyle Bangladeş, Çin’ in ardından 

dünya tekstil sektörünün önde gelen imalatçı ülkelerinden 

olmuştur. Ülke genelindeki yaklaşık 4 bin fabrikada 

çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 4 milyon kişi çalışmaktadır. Günümüzde ünlü tekstil ve spor 

markalarının ürünleri Bangladeş’te üretilmektedir.  Chittagony, Bangladeş limanlarının en yoğunu ve en 

büyüğüdür, ülke ihraç ve ithalatı bu liman üzerinden gerçekleşmektedir. 2020 yılı IMF verilerine göre 

ekonomik büyüme oranı yılında yüzde 3,8 olan Bangladeş’te Kişi başına ortalama gelir yıllık cari 

fiyatlarla 1,89 bin dolar, satın alma gücü paritesine göre ise 5,14 bin dolar seviyelerindedir. 

EKONOMİ  

Bangladeş ekonomisinin temeli genel olarak tarıma 

dayanmaktadır. Çalışan nüfusun yarısından fazlası tarım 

alanında faaliyet gösterirken ülke ikliminin el verdiği ölçüde 

pirinç, buğday, çay ve jüt en çok yetiştirilen ürünlerdir. Bu 

alanda Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan’dan sonra 3. 

sırada yer almıştır. Dünyanın en nemli bölgelerinden biri 

olan Bangladeş’te pirinç hayli önemli bir tarım ürünüdür. 

Ülke ekonomisinde son yıllarda büyük değişimler 

görülürken, hizmet sektörü ve tekstil sanayisi ciddi 

seviyelerde büyümüştür. Tarım, ekonominin temel dinamiği rolünde bulunurken bu ününü tekstil ve 

hizmet sektörüne kaptırmıştır. Özellikle tekstil sanayi büyük bir gelişime sahne olurken dünya üzerinde en 

yaygın giyim ve spor malzemeleri bu ülkede üretilmektedir. 

Uluslararası şirketler ticari faaliyetlerde bulunmak için 

Bangladeş’i tercih ederken, ucuz iş gücü, Bangladeş 

tekstil sektörünü geliştirmiştir. İş gücünden 

yararlanarak istediği maliyette istediği kalitede hazır 

giyim ürünü üretebilmektedir. Öyle ki online iletişim 

araçları aracılığıyla varılan anlaşmalarla, freelance 

ticari girişim olanağı da Bangladeş tekstil sektöründe 

mevcuttur. Dünya üzerinde çok sayıda ticari girişimci 

Bangladeş tekstil sektörüyle bu şekilde ilişki 

kurmaktadır. Bangladeş tekstil sektörünün olanakları her 

geçen gün gelişmektedir, dünya tekstil ve giyim 

sektöründe söz sahibi ülkeler arasında Bangladeş’te 

bulunur. Bir diğer sanayi kolu olarak Hintkeneviri 

üretimidir. Ülkede yaklaşık olarak Hintkeneviri (jüt) işleyen 20 fabrikaya sahip bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre, GSYH’nin düzenli olarak yıllık %7 oranında büyümesinin ülkedeki 

yoksulluğu önemli oranda düşürebileceğini belirtmektedirler. Bu hedefe ulaşmadaki en önemli engel ise 

tasarruf ve yatırım oranlardaki düşük büyüme hızı olarak görülmektedir. Bangladeş’te yurt içi 
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tasarrufların GSYH’ye oranı yaklaşık %20, yatırımların GSYH’n oranı ise yaklaşık %25 oranındadır. 

Son yıllarda, toplam yatırımın %75’inin inşaat sektörü ile ilgili olduğu ve özel sektörün bu yatırımların 

2/3’ünü gerçekleştirdiği görülmektedir. 

GSYİH  

 

IMF verilerine göre Bangladeş ekonomisi 2008 ile 2013 yılları arasında ortalama %5,93 oranında büyüme 

sağlamıştır. 2014 ile 2019 yılları arasındaki ortalama büyüme ise %7,2 oranında gerçekleşmiştir. 2008 ile 

2013 dönemlerinde ortalama yıllık büyüme oranı, 2014 ile 2019 dönemlerinde %5,93 den %7,2 ye 

ulaşarak %1,27lik büyüme göstermiştir. 2020 yılında dünya genelinde yayılan Covid-19 salgınından 

dolayı dünya ekonomileri olumsuz yönde etkilenmiştir. Bangladeş GSYİH büyüme oranı bir önceki yıla 

göre %4,4 oranında küçülmüştür. 

KİŞİ BAŞINA GSYİH  

 

IMF verilerine göre kişi başına GSYİH 2008 ile 2013 yılları arasında ortalama 788 dolardır. 2014 ile 2019 

yılları arasında ise yıllık ortalama 1450 dolar olarak artış göstermiştir. 2020 yılı olarak kişi başına GSYİH 

1888 dolar olmuştur.  
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İHRACAT –İTHALAT –TİCARET DENGESİ  

 

Trademap verilerine göre Bangladeş’in 2019 yılında dünya ihracatındaki payı %0,3 dünya 

ithalatındaki payı % 0,3’dür. Ülke ihracatı 2008 ile 2013 yılları arasında yıllık ortalama 20.610.154 

dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. 2015 ile 2019 yılları arasında ise yıllık ortalama 40.792.363 dolarlık 

ihracat yapılmıştır. 2008 ile 2013 yıllarında ortalama yıllık ihracatın, 2015 ile 2019 yıllarında sırasıyla 2,1 

milyondan 4,1 milyon dolara yükselerek ortalama yıllık 30.701.258 dolarlık ihracat yapılmaktadır. 

İthalat verilerine göre 2008 ile 2013 yılları arasında ortalama yıllık 31.859.034 dolarlık ithalat 

gerçekleşmiştir. 2015 ile 2019 yılları arasında ise ortalama yıllık 51.125.707 dolar ithalat yapılmıştır. 2008 

ile 2013 yıllarında ortalama yıllık ithalat, 2015 ile 2019 yıllarında sırasıyla 31,9 milyondan 51,1 milyon 

dolara yükselerek ortalama yıllık 41.492.370 dolarlık ithalat yapılmaktadır. 

Ticaret dengesi (TD) verilerine göre, 2008 ile 2013 yılları arasında ortalama yıllık 11.244.085 milyon 

dolar ticaret açığı bulunmaktadır. 2015 ile 2019 yılı verilerine göre ise ortalama yıllık 10.333.344 milyon 

dolar ticaret açığı bulunmaktadır. 2008 ile 2013 yıllarında ortalama yıllık ticaret açığı, 2015 ile 2019 

yıllarında sırasıyla 11,2 milyon dolardan 10,3 milyon dolara düşerek yılda ortalama 10.788.715 milyon 

dolarlık ticaret açığı vermektedir. 

Bangladeş ekonomisi, 20 yıldan fazla bir süre içerisinde yardıma bağımlı bir ekonomiden ticarete bağımlı 

bir ekonomiye dönüşmüştür. Bununla birlikte, Bangladeş’in orta gelir düzeyinde bir ülke olabilmesi 

için gerekli görülen yatırım odaklı büyümeye geçebilmesi henüz başarılamamıştır. Hazır giyim sektörü 

ve işçi gelirleri ekonominin en dinamik olduğu alanlardır.  Özellikle telekomünikasyon sektöründeki 

özelleştirmelerin sonucu olarak son yıllarda yabancı sermaye yatırımları artmıştır. 

“Yapılan araştırmalara göre, yurt içi kaynakların düşük kapasitedeki yatırım finansmanı göz önüne 

alındığında, ülkenin önceliği ihracat odaklı sanayileri piyasalarına teşvik etmektir. Ayrıca, yabancı 

sermayenin çekilebilmesi için bürokratik engellerin azaltılması gerektiği belirtilmiştir.” 
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İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER  

 

Bangladeş’in ihracatında 2019 yılı itibarıyla en önemli ihraç ürünleri; hazır giyim ve ayakkabılar olup 

sırasıyla; balıklar vb. su ürünleri; ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler; plastikler ve 

mamullerdir. 

İHRACAT  YAPILAN ÜLKELER  
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2019 yılı verilerine göre; Bangladeş’in en önemli ihracat pazarı 6.918 milyon dolar ile ABD olup, onu 

6.631 milyon dolar Almanya, 3.928 milyon dolar İngiltere, 3.410 milyon dolar İspanya, 3.332 milyon 

dolar Fransa, 2.809 milyon dolar Hollanda izlemektedir 

 

İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER  

 

Bangladeş’in ithalatında başlıca ürün grupları: Pamuk; Pamuklu mensucat; Hurda demir; Buğday ve 

mahlût; Sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar; Telefon cihazları; Pamuk ipliği (dikiş ipliği 

hariç); Palm yağı ve fraksiyonları; Soya fasulyesi; Kamış – şeker pancarı ve kimyaca saf sakarozdur. 

 

İTHALAT  YAPILAN ÜLKELER  
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2019 yılında Bangladeş’in ithalatında en önemli ülke 17.335 milyon dolar ile Çin olup onu, 8.243 milyon 

dolar Hindistan, 3.055 milyon dolar Singapur, 2.342 milyon dolar Malezya, 2.327 milyon dolar ABD, 

1.920 milyon dolar Endonezya, 1.422 milyon dolar ile Japonya izlemektedir. 

 

BANGLADEŞ’TE  YATIRIM ÇERÇEVESİ VE  FIRSATLARI  

Yapılan araştırmalara göre Bangladeş’in Güney Asya ülkeleri arasında 

ekonomisini büyütebilmek adına hem yabancı hem de yerel yatırımlar için 

daha açık ve rekabetçi bir ortam yaratmak için tasarlanmış bir dizi politika 

reformu uygulamaktadır. Hükümetin elektrik, altyapı ve doğalgaz 

üretimi sektörlerine olan yabancı yatırımı artırma çalışmalarına rağmen 

yabancı yatırımlar telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde 

yoğunlaşmaktadır. 

Uygulanan diğer politikalara bakıldığında; ticaret rejiminde düzenlemelerle 

birlikte ticarette tarife dışı kısıtlamaların azaltılması, gümrük 

oranlarının rasyonel hale getirilmesi ve ihracat teşviklerinin iyileştirilmesi konularında önemli 

ilerleme sağlanarak daha fazla iyileştirmeler için gerekli olan alanları belirlemek için sürekli olarak 

düzenlemeler yapılmaktadır.  

Yabancı yatırımların özellikle tekstil, deri ürünleri, elektronik ürünler ve bileşenler, kimyasallar ve 

petrokimya, tarıma dayalı endüstriler, yeşil jüt hamuru, kâğıt, suni ipek ürünler, dondurulmuş 

gıdalar gibi ihracata yönelik olarak yapılmaktadır. Bunun ötesinde yüksek teknolojili ürünlerde veya 

emek ve teknoloji yoğun sektörlerde yabancı yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

YABANCI ÖZEL YATIRIM FIRSATLARINA BAKILDIĞINDA BAZILARI ŞUNLARD IR: 

- Doğrudan (% 100) yabancı yatırım veya İhracat İşleme Bölgelerinde (EPZ'ler) veya EPZ'lerin 

dışında ortak girişim yatırımının yapılması.  

- Borsa aracılığıyla halka açık şirketlerde hisse satın alarak portföy yatırımının yapılması. Bunun için 

Bangladeş ülkesindeki halka açık firmalar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı linki bırakıyorum.  

https://www.dsebd.org/company_listing.php#B https://www.dsebd.org/ecobd.php 

- Elektrik üretimi, petrol, gaz ve maden arama, telekomünikasyon, limanlar, yollar ve otoyollar gibi 

altyapı projelerine yatırım için özel enerji üretim politikası ilan edildi. 

- Özelleştirme sürecinde olan kamu iktisadi teşebbüslerinin hisselerinin doğrudan satın alınması veya 

satın alınması. 

- Özellikle sanayileşme yoluyla ülkenin hızlı ekonomik büyümesini teşvik etmek için hükümet, 

Bangladeş'e yabancı yatırımı çekmek için bir 'Açık Kapı Politikası' benimsemiştir. Bangladeş 

İhracat İşleme Bölgeleri Kurumu (BEPZA), hükümetin İhracat İşleme Bölgelerinde yabancı 

yatırımı teşvik eden, çeken ve kolaylaştıran resmi organıdır. 

- Bangladeş, hem uluslararası yatırımcı güveni hem de önemli miktarda yeni yatırım fonu girişi 

açısından önemli bir atılımın eşiğindedir. 

 

https://www.dsebd.org/company_listing.php%23B
https://www.dsebd.org/ecobd.php
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Not: Halka açık olmayan şirketler ödenmiş sermayesinin en az %20sini sermaye piyasasında halka arz 

ettiğinde toplam vergi üzerinden %10 oranında vergi indirimine hak kazanmaktadır. 

 

Grafikte 24 Kasım 2020 itibarıyla değer bazında en iyi 10 hisse değerleri yukarıdaki gibidir. Şirketlerin 

mali tabloları ve diğer özkaynak değerleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan 

ulaşabilirsiniz.https://www.dsebd.org/top_20_share.php 

 

Bangladeş’te vergi gelirlerinin yaklaşık %50’si kaynağında kesilen vergilerden gelmektedir. Stopaj 

yapan firmalar (Income Tax Ordinance, Section 52) Gelir Vergisi Kanunu 75A kapsamında ayrı bir stopaj 

beyannamesi (Tax Deduction at Source) düzenlemekle mükelleftirler. 

 

 

 

https://www.dsebd.org/top_20_share.php
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ÜLKEDE UYGULANAN GENEL TEŞVİKLERİN BAZILARI ŞUNLARDIR:  

- Dakka ve Chittagong bölgelerinde 5 yıl, Rajshahi, Khulna, Sylhet, Barisal ve Rangpur 

bölgelerinde 10 yıl vergi tatili uygulanır.  

- Kamu-Özel Sektör Ortaklığındaki (PPP) bazı projelerde 10 yıl boyunca %100 gelir ve sermaye 

geliri vergi muafiyeti uygulanır. 

- Ülke çapında Telekomünikasyon İletim Ağı veya Bilgi Teknolojisi hizmetlerinden %100 vergi 

muafiyeti uygulanır.  

- İhracattan elde edilen gelirin %50'si vergiden muaftır. Telif ücretleri, teknik bilgi ve teknik 

yardım ücretlerinde, yabancı kredilere ödenen faizlerde vergi muafiyetleri uygulanmaktadır. 

- Makine ve tesisler için hızlandırılmış amortisman sistemi uygulanır. 

- Mülkiyetlerde %100 sahipliğe izin verilir. 

- Yabancı kaynaklardan yatırılan sermayenin tamamen geri dönüşüne izin verilir. Benzer şekilde, 

yabancı yatırıma tahakkuk eden kar ve temettülerde de tam olarak aktarılabilir. Yabancı yatırımcılar 

temettülerini ve / veya birikmiş kazançlarını yeniden yatırırlarsa, bunlar yeni yatırım olarak 

değerlendirilecektir. 

- Ayrıca, Türkiye ile Bangladeş arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması bulunmaktadır. 

“İthalat vergileri muafiyetinde, gümrüklü depolama tesislerinde, tarife iadelerinde vb. diğer konulardaki 

genel teşviklerini ve vergi muafiyeti ve indirimli vergilendirme hakkına sahip "Sınai teşebbüsler" 

listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.”  

http://bida.gov.bd/?page_id=146 

DIŞ TİCARET MEVZUATI  

Güneydoğu Asya’da yer alan Bangladeş, En Az 

Gelişmiş Ülke (EAGÜ) statüsü sayesinde özellikle 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ticaretinde 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin (GTS) 

getirdiği avantajlardan istifade etmektedir. 48 

EAGÜ’den biri olan Bangladeş, silah ve mühimmat 

dışındaki tüm ürünlerde AB pazarında gümrüksüz 

ve kotasız olarak erişim hakkına sahiptir. 

Bangladeş’in EAGÜ statüsü 2024 yılında sona 

erecektir. 

Bangladeş ürünleri, EAGÜ statüsü sayesinde AB dışındaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

pazarlarına da gümrüksüz veya indirimli tarife oranlarıyla girebilmektedir. Dünya Ticaret 

Örgütü’nün (DTÖ) 2005 yılında Hong Kong’ta düzenlediği 6. Bakanlar Konferansında, tüm gelişmiş 

ülkelerin gümrük tarifelerinin en az %97’lik kısmı için EAGÜ’lerin gümrüksüz ve kotasız pazara giriş 

kolaylığı sağlaması kararı alınmıştır. GTS kapsamındaki bu kolaylıklar dışında Bangladeş aynı 

zamanda farklı bölgesel ticari bloklarda yer almakta ve birtakım indirimli tarifelerden de 

yararlanmaktadır. 

Bangladeş’in taraf olduğu belli başlı ticaret anlaşmaları arasında; Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması 

(APTA) ve Güney Asya Serbest Ticaret Bölgesi (SAFTA) bulunmaktadır. 

http://bida.gov.bd/?page_id=146
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Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Bangladeş 28 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra çok 

sayıda ülkeye gümrüksüz/ kotasız veya indirimli tarife oranlarıyla erişim imkanına sahiptir: 

İTHALAT REJİMİ  

Ülkenin mevcut ithalat rejiminin genel hatları, Bangladeş Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen 

“Import Policy Order 2015-2018” çerçevesinde ortaya konmaktadır. Kambiyo uygulamaları, 

Bangladeş Merkez Bankası tarafından belirlenip ve sıkı şekilde kontrol edilmektedir. Akreditif (Letter 

of Credit) Bangladeşli firmalar tarafından uluslararası ticarette en çok tercih edilen ödeme yöntemidir. 

Karides, haşhaş tohumu, çimen, sodyum siklamat, yapay hardal yağı, polipropilen torba, polietilen 

torba, cam şırınga gibi maddeler, Import Policy Order 2015-18 kapsamında ithalatı sınırlandırılan 

veya kontrol altına alınan ürünlerden bazılarıdır. Tüm ürünlerin listesi “Import Policy Order 2015-

18” belgesinde yer almaktadır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://tcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/tcb.portal.gov.bd/policies/98824927_f847_4667_b0e6

_7d39c6c1d759/Import%20Policy%20English.pdf 

 

İHRACAT REJİMİ  

Bangladeş’in mevcut ihracat rejimi, Bangladeş Ticaret Bakanlığı tarafından Kabul edilen Export 

Policy Order 2018-2021 tarafından belirlenmiştir. Nakit veya diğer teşviklerin hangi sektörlerde ne 

oranlarda verileceği Bangladeş Merkez Bankası’nın her yıl yayınladığı genelgelerle belirlenmektedir. 

Yaklaşık 30 ürünün ihracatında, ihraç edilen mal bedelinin %2’sinden %20’sine kadar nakit teşvik 

verilmektedir. Hazır giyim, tarım ürünleri, deri, gemi yapımı ve hintkeneviri bu teşviklerden faydalanan 

başlıca ihraç ürünleridir. Tüm ürünlerin listesine için aşağıdaki pdf ulaşabilirsiniz. 

http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/download/Cash_Incentive_Circular_Aug17_2017fepd31.pdf 

 

https://tcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/tcb.portal.gov.bd/policies/98824927_f847_4667_b0e6_7d39c6c1d759/Import%20Policy%20English.pdf
https://tcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/tcb.portal.gov.bd/policies/98824927_f847_4667_b0e6_7d39c6c1d759/Import%20Policy%20English.pdf
http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/download/Cash_Incentive_Circular_Aug17_2017fepd31.pdf
http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/download/Cash_Incentive_Circular_Aug17_2017fepd31.pdf
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Bangladeş’ten ihracatı yasaklanmış ve/veya kontrol altına alınmış ürünlerden bazılarıdır. Ürünler ve 

diğer düzenlemeler “Export Policy Order 2015-18” belgesinde yer almaktadır. Aşağıdaki pdf 

ulaşabilirsiniz.  

https://mincom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mincom.portal.gov.bd/page/e177ee18_f389_4f9e

_a40c_57435cfac5b2/Export%20Policy%202015-2018_English.pdf 

 

TİCARETİ ETKİLEYEN KÜLTÜREL FAKTÖRLER  

 

Nüfusun %90’a yakın bölümü Müslümanlardan oluşmaktadır. Dini bayram ve kutlamalarda 

özellikle elektronik, konfeksiyon, gıda ürünlerine talep ve halkın harcamalarında artış 

görülmektedir.  

Gıda ürünleri için helal sertifikası, Bangladeş İslami Kuruluşu tarafından verilmektedir.  

Asya değerleri ve kültürü nedeniyle batılı giyim ürünlerinin pazar payı halen sınırlı olmakla birlikte 

kayda değer miktarda kozmetik ürünleri üretimi ve ithalatı bulunmaktadır.  

Toplumda hediyeleşme alışkanlığı bulunmaktadır. Özel günler, toplantı, kutlama gibi vesilelerle 

insanlar birbirlerine hediye vermektedirler. Çikolata ve şekerlemeler en çok tercih edilen hediyelerin 

başında gelmektedir.  

Düşük gelir grubunda yer alan bir ülke olmasına rağmen Bangladeş’te cep telefonu, bilgisayar ve 

benzeri teknolojik ürün pazarı hızla büyümektedir. 

ŞİRKET KURULUŞU VE İŞ YAPMA İLE İLGİLİ BİLGİLER  

Bangladeş, Dünya Bankası Doing Business Raporuna göre iş yapma kolaylığı sıralamasında 

dünyadaki 168. ekonomidir. Önceki yıla göre %2,5 yükselmiştir.  İş kurma verilerine göre 131. sırada 

olup bir önceki yıla göre %1,6 oranında yükselmiştir. 

Ülkedeki yatırım ortamı, şirket türleri, şirket, şube kurma prosedürleri, sosyal güvenlik yükümlülükleri, 

vergi sistemi, yatırım teşvikleri v.b. hakkında ayrıntılı bilgiye belirtilen linkten ulaşılabilirsiniz.  

http://bida.gov.bd/?page_id=5157 

 

https://mincom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mincom.portal.gov.bd/page/e177ee18_f389_4f9e_a40c_57435cfac5b2/Export%20Policy%202015-2018_English.pdf
https://mincom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mincom.portal.gov.bd/page/e177ee18_f389_4f9e_a40c_57435cfac5b2/Export%20Policy%202015-2018_English.pdf
http://bida.gov.bd/?page_id=5157
http://bida.gov.bd/?page_id=5157
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ÇİN LİDERLİĞİNDE SERBEST TİCARETTE ASYA (RCEP) 

Uzun bir çabanın ardından, Kasım 2020'de Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülkeyle dünyanın en büyük 

serbest ticaret bölgesini oluşturdu.  Güney Asya'nın en büyük ekonomik ülkesi olan Hindistan, 

Bangladeş bazı durumlardan ötürü katılmama kararı almışlardır. 

 

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) adı verilen serbest ticaret anlaşması ASEAN ülkeleri 

(Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve 

Vietnam) ile Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore arasında imzalanan serbest ticaret 

anlaşmasıdır. Üye ülkeler arasında anlaşmanın onaylanmasından sonra iki yıl içinde yürürlüğe girmesi 

beklenmektedir. Üye ülkeler, dünya nüfusunun ve GSYİH'nin yaklaşık %30'unu oluşturmakta olup 

dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını oluşturmaktadır.  

“Yapılan araştırmaya göre anlaşmanın COVID-19 salgını sırasında yapılmasıyla ekonomilerin 

canlandırmaya yardımcı olacağını, "ekonomik ağırlık merkezini Asya'ya doğru çekeceğini" ve Çin'in 

bölgedeki etkisini artıracağı tahmin edilmektedir.” 
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Dünyanın en kalabalık ülkesi olan aynı zamanda nominal olarak dünyanın yedinci büyük ve satınalma 

gücü paritesi bakımından üçüncü büyük ekonomisi olan Hindistan’ın anlaşmaya katılmamasının 

arkasında ülkeye gelecek ucuz Çin mallarının pazarlarını olumsuz etkileyebileceği endişesinden dolayı 

geri çekinilmiştir. 

Bangladeş RCEP'ye katılmadı. Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı Ek Sekreteri Sharifa Khan, 

"Bangladeş anlaşmaya katılmazsa, Bangladeş'in ihracatı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak" 

dedi. Çünkü ASEAN, Bangladeş'in ihracat değil, büyük ithalat pazarıdır. Ticaret Bakanlığı Eski Ek 

Sekreteri. Shafiqul Islam, “Bangladeş bu anlaşmaya katılırsa, ithalat vergisinden büyük miktarda 

gelir kaybedecek. Daha önce Ticaret Bakanlığı'na bağlı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) şubesinden 

sorumluydu. 

BANGLADEŞ COVİD -19  
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2020'de Bangladeş'te ilk COVID-19 hastasının tespit edilmesinden bu yana artan vaka ve ölüm sayıları 

ülke ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Covid-19 un tüm dünya ülkelerine karşı ciddi zararlar vermiştir. 

Bunun yanında Bangladeş’in dünyadaki en yoğun nüfuslu ülkelerden biri olmasıyla COVID-19 gibi bir 

pandeminin etkisini kontrol altına almaya çalışması çok zordur. Diğer bir zorluk ise sınırlı sağlık 

altyapısından kaynaklanır.  

Ülkede 26 Mart – 30 Mayıs 2020 tarihlerinde tüm ekonomik faaliyetlerinin durmasına ve seyahatlerin iptal 

olmasına neden olmuştur. 26 Martta işletmelerin kapatılmasından dolayı ihracatının % 80'inden fazlasını 

oluşturan ve güçlü bir şekilde etkilenen hazır giyim ihracatını %83 oranında düşürmüştür. Ülkede artan kriz 

sırasında IMF tarafından Bangladeş'e yaklaşık 732 milyon dolarlık acil durum kredilerini onaylamıştır.  

Mart ayından bu yana, ekonomik faaliyeti sürdürmek ve en savunmasızları korumak için çeşitli teşvik 

önlemleri uygulanmıştır. Hazır giyim sektöründeki işçilerin ücretlerini desteklemek için üç aylık 

ücretlerini ödeyebilmeleri için şirketlere sübvansiyonlu kredi şeklinde sağlanan yaklaşık 600 milyon 

dolarlık bir teşvik uygulanmıştır.  Ayrıca, pandemi nedeniyle yerlerinden edilmiş yaklaşık beş milyon 

aileye toplam 150 milyon dolarlık takas nakit yardım sağlanmıştır. 

Krizden önce Bangladeş, düşük genel ve dış borç riski ile çok iyi bir konumdayken, krizden sonra, kamu 

borcunun GSYH'ye oranını 2019 sonunda yüzde 36'iken önümüzdeki yıllarda yaklaşık yüzde 41'e 

yükselteceği tahmin edilmektedir. Yaşanan gelişmeler sonucunda bu durum ülke ekonomisini bir önceki 

yıla göre %4,4 oranında düşmesine neden olmuştur (IMF 2020). 

 

SENEGAL CUMHURİYETİ  

 

Senegal, Afrika kıtasında yer almaktadır. Resmi adı Senegal Cumhuriyetidir.1895 yılında Fransa'nın 

kolonisi olan Senegal, 4 Nisan 1960 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Başkenti Dakar’dır. Resmi dili 

Fransızcadır. Yerel dilleri Wolof, Serer, Fulani, Jola, Mandinka’dır. Nüfusu 16,8 milyon ’dur (2020). 

Birçok etnik grubun yaşadığı Senegal'de nüfusun %45'ini Wolof- Serer'ler oluşturur. Ülkenin %96 

Müslüman, %4 yerel inançlar ve Hristiyanlıktır. En Az Gelişmiş Ülke (EAGÜ) statüsündedir. Senegal'in 

para birimi Batı Afrika CFA Frangıdır. Para birimi açısından, 24 Kasım 2020 itibariyle, 1 ABD doları 

555 Batı Afrika CFA frangına, 1 Euro 659,65 Batı Afrika CFA Frangına eşittir. Kısaltması ''XOF'' 

olan para birimi, Mali, Fildişi Sahili ve Burkina Faso gibi birçok Afrika ülkesinde de kullanılır. 
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COĞRAFİ KONUM  

Batı Afrika’da Atlas 

Okyanusu kıyısında Gine-

Bisseau ve Moritanya 

arasında yer alan bir ülkedir. 

Toplam 196 bin 722 

kilometrekare yüzölçümü ile 

531 km kıyı uzunluğuna sahip 

olan ülke 14 bölgeden oluşur. 

Bu bölgelerde toplam 54 şehir 

bulunur. En kalabalık 

bölgeleri Dakar, Diourbel, 

Thies, Kolda ve Louga’dır. 

Komşu ülkeleri; Moritanya, 

Mali, Gambiya, Gine ve Gine-Bisseau şeklindedir. Afrika ülkeleri arasında en çok Batılılaşmış ülke 

olarak bilinir. Afrika kıtasının en batı noktasında yer alması Avrupa, Afrika ve Amerika’nın kesişim noktası 

olarak Batı Afrika'ya giriş kapısı olarak görülür. Coğrafi konumu itibariyle Senegal'de tropikal iklim 

hâkimdir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu ülkede en fazla yağış Ağustos ve Eylül aylarında görülür. 

BAŞKENT  

Başkenti Dakar, Batı Afrika’nın en batı ucundaki yarımada üzerinde yer alan Afrika’nın en kalabalık 

şehirlerindendir. Senegal’in siyasi, 

ekonomik, ticari, kültürel ve dini 

merkezidir. Başkent Dakar, güvenliliği ve 

ülkeler arası hava ve deniz ulaşımında da 

önemli bir konuma sahip olmasından, çok 

sayıda uluslararası kuruluş ve şirkete ev 

sahipliği yapar. Senegal, Batı Afrika 

Parasal Birliği (UMOA)’nin 8 üyesinden 

biri olup, Batı Afrika Ülkeleri Merkez 

Bankası (BCEAO) başkent Dakar’da 

bulunur. Ayrıca Birleşmiş Milletler, 

Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Göç 

Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF 

gibi kuruluşların Batı Afrika ofislerini 

barındıran Dakar'da, birçok uluslararası 

medya kuruluşunun da bölgesel merkezine ev sahipliği yapar. 

NÜFUS VE İSTİHDAM  

Toplam nüfus 2020 yılı tahminine göre 16.771 milyon olan Senegal’de toplam kadın nüfusu 8.391 milyon, 

erkek nüfusu ise 8.314 milyondur. Ülke nüfusunun yarısına yakını yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. 

Ekonomik alanda eğitim alanındaki imkanların yetersizliği, ihracatın çeşitlendirilememesi, cari açık, 

yüksek işsizlik ve yoksulluk ülkenin başlıca sorunları arasındadır. Son yıllarda uygulanan reformlar ve 

istikralı siyasi yapısı nedeniyle ülke ekonomisinde olumlu gelişmelere neden olmuştur.  
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2014-2018 dönemlerindeki ortalama yıllık büyüme oranı, 2009-2013 dönemlerinde % 3,3'e karşı % 6,2'lik 

bir büyümeyle birlikte yaklaşık %3'luk bir artış sağlanmıştır. Bu büyümenin ana nedenleri arasında hem 

tüketim, hem ihracat hem de yatırım yer almaktadır. İşgücündeki çalışan oranlarına bakıldığında %44’ü 

dönemsel, %38’i tam zamanlı, %13’ü yarı 

zamanlı çalışmaktadır. Cinsiyete göre 

bakıldığında; tam zamanlı çalışan erkeklerin 

sayısının tam zamanlı çalışan bayanların 

sayısından fazla olduğu görülmektedir. 

Dönemsel ve yarı zamanlı işlerde ise, bayanlar 

daha çok istihdam edilmektedir.  

UNDP’nin insani kalkınma düzeyi 

sıralamasında Senegal 2019 yılında 189 ülke 

arasında 166. sırada yer almıştır. Nüfusun 

yaklaşık % 47’si yoksulluk sınırının altında 

yaşamaktadır. İşsizlik oranı 2019 yılına göre 

%17 seviyesindedir. Senegal’de haftalık 

çalışma süresi 40 saattir. Asgari ücret uygulaması mevcut olup, Haziran 2018'de saatlik ücret 209,10 CFA 

frangı iken %44,8 artırılarak saatte 302,89 CFA frangına (46 Euro sent) yükseltilmiştir. Ülkede işsizlik 

sigortası uygulaması bulunmamaktadır. Senegal birçok az gelişmiş ülkedeki durumun aksine, işçi 

haklarının ön planda olduğu bir ülkedir. Çalışan ve işveren arasındaki davalar genellikle çalışan lehine 

sonuçlanmaktadır. 

EKONOMİ  

Senegal'de tarım, hayvancılık, balıkçılık ve 

ormancılık birincil sektör durumundadır. Buna 

karşın Senegal Batı Afrika’daki en gelişmiş 

sanayilerden birine sahip bulunmaktadır. 

Mevcut sanayi yapısı büyük ölçüde tarıma 

dayanmaktadır. Fransızca konuşulan Afrika 

ülkeleri arasında Fildişi Sahili'nden sonra sınai 

gelişmişlik açısından ikinci sırada olan Senegal, 

2014'ten bu yana yüzde 6'nın üzerinde büyüme 

sağlamaktadır. Ülkenin kalkınmasında özellikle iş 

ortamının gelişimine yönelik uygulanan 

politikaların ve sağlanan teşviklerin önemi 

vardır. Bunun yanında 90 yıllardan beri istikrarlı 

siyasi yapı sayesinde ülke ekonomisinde belirgin 

iyileşme yakalanmıştır. 
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GSYİH – KİŞİ BAŞINA GSYİH  

 

IMF verilerine göre Senegal ekonomisi 2008 ile 2013 yıllarında ortalama %3,28 oranında büyüme 

sağlamıştır. 2014 ile 2019 yılları arasındaki ortalama büyüme ise %6,42 oranındadır.  2008 ile 2013 

dönemlerinde ortalama yıllık büyüme oranı, 2014-2019 dönemlerinde %3,28'den %6,42'ye ulaşarak 

%3,14'lük artış göstermiştir. Kişi Başına GSYİH değişim oranlarına bakıldığında 2008 ile 2013 yılları 

arasında ortalama %0,5 oranında artış göstermiştir. 2014 ile 2019 yılları arasındaki değişim oranı ise 

%3,45 olarak artış göstermiştir. Ortalama Kişi Başına GSYİH değişim oranlarının ortalamalarına 

bakıldığında %2,95 oranında artış göstermiştir. 

Hükümetin 2014'ten beri uyguladığı Yükselen Senegal Planı (YSP) kapsamında ulaşım, enerji, inşaat 

alanındaki altyapı yatırımları, özelleştirme atılımları vb. uygulanan politikalar ve teşvikler gelişmeye en 

fazla katkı sağlayan unsurlar olmuştur. Bu büyümenin ana nedeni hem tüketim, hem ihracat hem de 

yatırımlar olmuştur. Özellikle kamu harcamaları ve göçmen dövizleri dahil olmak üzere hane halkı 

gelirinden kaynaklanmaktadır. 

İHRACAT –İTHALAT –TİCARET DENGESİ  
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 Trademap verilerine göre Senegal 2018 yılında dünya ihracatında 121. (%0,02 pay), dünya ithalatında 

114. (%0,04 pay) sırada yer almıştır. Ülke ihracatı 2008 ile 2013 yılları arasında ortalama 2,3 milyar 

dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. 2014 ile 2019 yılları arasında ise ortalama 3,1 milyar dolar ihracat 

yapılmıştır.   

2008 ile 2013 yıllarında ortalama yıllık ihracatın, 2014 ile 2019 yıllarında sırasıyla 2,3 milyar dolardan 3,1 

milyar dolara yükselerek ortalama yıllık 2.733.066 milyar dolarlık ihracat yapılmaktadır.  

İthalat verilerine göre 2008 ile 2013 yılları arasında ortalama 5,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. 

2014 ile 2019 yılları arasında ise ortalama 6,8 milyar dolar ihracat yapılmıştır.  

2008 ile 2013 yıllarında ortalama yıllık ithalatın, 2014 ile 2019 yıllarında sırasıyla 5,8 milyar dolardan 6,8 

milyar dolara yükselerek ortalama yıllık 6.285.983 milyar dolarlık ithalat yapılmaktadır.  

Ticaret dengesi (TD) verilerine göre, 2008 ile 2013 yılları arasında ortalama 3,5 milyar dolar ticaret açığı 

bulunmaktadır. 2014 ile 2019 yılı verilerine göre ortalama 3,6 milyar dolar ticaret açığı bulunmaktadır.  

2008 ile 2013 yıllarında ortalama yıllık ticaret açığı, 2014 ile 2019 yıllarında sırasıyla 3,5 milyar dolardan 

3,6 milyar dolara yükselerek yıllık ortalama 3.552.917 milyar dolarlık ticaret açığı oluşmaktadır.  

İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER  

 

Senegal’in 2019 verilerine göre dünyaya ihracatında en önemli ürün grupları sırasıyla mineral yakıtlar 

ve yağlar; değerli taşlar ve metaller; balıklar, suda yaşayan kabuklu hayvanlar; inorganik kimyasallar; metal 

cevherleri; yağlı tohum ve meyveler; çimento, doğal kalsiyum fosfatları, tuz; kahve, çay, maya, sos, mama 

vb. ile demir ve çeliktir. 

İHRAÇ EDİLEN ÜLKELER  
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Senegal’in 2019 yılı verilerine göre en fazla 959 milyon dolar ile Mali ülkesi ihracat yapmıştır. Sırasıyla; 

613 milyon dolar ile İsviçre, 362 milyon dolar ile Hindistan, 276 milyon dolar ile Çin, 157 milyon dolar 

ile Fildişi Sahili ve 152 milyon dolar ile İspanya izlemektedir. 

İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER  

 

Senegal’in 2019 verilerine göre dünya ülkeleri ithalatında en önemli ürün grupları sırasıyla mineral 

yakıtlar ve yağlar; makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; hububat; elektrikli makine ve cihazlar; motorlu 

kara taşıtları; demir ve çelik; eczacılık ürünleri; demir veya çelikten eşya; plastikler ve mamulleri ile un, 

nişasta ve malt esaslı müstahzarlardır. 

İTHAL EDİLEN ÜLKELER  

 

Senegal’in 2019 yılı verilerine göre en fazla 1366 milyon dolar ile Fransa ülkesinden ithalat yapmıştır. 

Sırasıyla; 871 milyon dolar ile Çin, 563 milyon dolar ile Belçika, 551 milyon dolar ile Hollanda, 419 

milyon dolar ile Nijerya Sahili ve 364 milyon dolar ile Rusya izlemektedir. 
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DIŞ TİCARET MEVZUATI  

 

İHRACAT PROSEDÜRLER  

Uluslararası transit rejimi, Senegal'in taraf olduğu çeşitli anlaşmalar tarafından yönetilmektedir. Transit 

mallar, sadece sorumlu Bakanlık tarafından onaylanan nakliyeciler veya Senegal'in imzaladığı ülkelerden 

onaylı nakliyeciler tarafından taşınabilir. Taşınan mallar üzerinde ithalat vergileri yoktur, ancak gümrük 

beyanı gereklidir. Senegalli yetkililer için olası gelir kaybına karşı da bir garanti verilmelidir. Bu amaçla 

bir garanti fonu oluşturulmuştur ve C.I.F.'nin % 0,5'ine karşılık gelen iade edilemez bir vergi yoluyla 

finanse edilmektedir. 

 

İHRACAT YASAKLARI, K ISITLAMALARI, DESTEĞİ  

Hurda metal ve demirli yan ürünlerin ihracatı Mayıs 2013'ten bu yana 

yasaklanmıştır. Bazı malların ihracatı, yetkili makamlardan izin 

alınmasını gerektirir. Bu ürünler; altın (finanstan sorumlu bakanlık); 

yerfıstığı tohumları (Ticaretten sorumlu bakanlık); post ve deriler 

(hayvancılıktan sorumlu bakanlık); ve petrol ürünleridir (enerjiden 

sorumlu bakanlık). 

İhracat teşviki, 2005 yılından beri faaliyet gösteren Senegalli İhracat 

Teşvik Ajansı'nın (ASEPEX) sorumluluğundadır. Serbest bölge 

rejimi ve 2017'den beri Özel Ekonomik Bölge (ZES) rejimi, 

Senegal'de ihracatı teşvik etmenin ana araçlarıdır. İhracata uygulanan 

mal, hizmet ve eserlere KDV iadesi hakkı geçerlidir. İhracata yönelik 

satışları finanse eden finansal işlemlerden alınan faiz veya 

komisyonlar, finansal işlemlerden % 7 oranında (standart oran% 17'dir) vergiye tabidir. 

İTHALAT PROSEDÜRLERİ  

Ticari başlangıç formalitelerine ek olarak, ticari amaçla malların ithalat veya ihracatını yapmak isteyen 

herhangi bir operatör, bir tüccarın iznine ve bir ithalatçının / ihracatçının iznine sahip olmalıdır. Bu izinler 

sadece Dakar'da verilmektedir. 
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İthal edilen ürünlerin FOB değeri 5 milyon FCFA’dan fazla olması halinde, ödemenin Batı Afrika 

Merkez Bankası tarafından onaylı bir Senegal bankası veya finansman kurumu aracılığıyla yapılması 

gerekmektedir. FOB ithalat değeri 3 milyon FCFA’dan büyük veya eşitse, ihracatçı ülkeden mallar sevk 

edilmeden önce kontrol edilmeli ve kontrol belgesini almak gerekmektedir. 

SENEGAL EKONOMİSİNİN  GÜÇLÜ YÖNLERİ  

Senegal, genellikle düşük bir ihracat oranına ve oldukça dar bir iç pazara sahip olan ithalata büyük bir 

bağımlılıkla belirlenen çok çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahiptir. Senegal'in ekonomik büyümesi, önceki 

yıllarda istikrarlı bir düşüş ve durgunluğa rağmen, 2016 yılından bu yana belirgin bir şekilde iyileşme 

göstermiştir.  

Ülke, yatırım açısından her zaman çok popüler olmasa da, onlarca yıldır süren siyasi istikrarı sayesinde, 

çok sayıda yabancı yatırımcı ve iş fırsatı için hala çok daha çekicidir. Senegallilerin çoğunluğu balıkçılık 

ve tarım sektöründe çalışmaktadır, ancak turizm ve sanayi gibi diğer alanlar da gelişmeye başlamıştır. 

Buna ek olarak, birkaç sektörden faydalanılabilir ve ülkeye yatırım yapma beklentileri olumlu bir şekilde 

devam etmektedir. 

Afrika CEO Forum 2020 raporuna göre Senegal, 

yatırım çekiciliği açısından Afrika'da ilk 5 ülke 

arasında yer alıyor. Rapora göre, sağlık krizi 

dönemlerinde pandeminin iyi bir şekilde 

yönetildiğini dünyanın iyi ekonomileriyle büyük 

ölçüde karşılaştıran bir ölçekte göstermiştir.  

 

 

ÜLKE EKONOMİSİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ:  

1- Hukukun üstünlüğü ve insan kaynaklarının kalitesi 

Senegal, Afrika'da benzersiz bir demokratik kültüre ve benzersiz bir siyasi istikrara sahip bir hukuk 

ülkesidir. İnsan kaynakları, ülkenin birçok profesyonel ve akademik kurumundan gelen yüksek 

kalitededir ve dünyanın en prestijli üniversitelerinde eğitilmiştir. 

2- Olağanüstü coğrafi koşullar ve modern altyapı 

Afrika kıtasının en batı noktasında, Avrupa, Afrika ve Amerika'nın kesiştiği noktada yer alan 

Senegal, büyük deniz ve hava yolları için önemli bir kavşak noktasıdır. Ulaşım ve iletişim altyapıları 

mükemmel kalitede ve sürekli gelişiyor. Nitekim Senegal, ICT'lerin sunduğu fırsatlardan çok erken 

yararlanmıştır. 

3- Elverişli bir iş ortamı 

Senegal, ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmak, yatırımı teşvik etmek ve şirketler arasında rekabet için 

sağlıklı koşullar sağlamak için gerekli yasal ve düzenleyici araçları edinmiştir. İş hukuku, işletmeler 

için yasal ortamı güvence altına alan Afrika'da İş Hukukunun Uyumlaştırılması Örgütü Anlaşması 

(OHADA) ile yönetilir. Ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik idari prosedürler, APIX 

içinde şirketlerin kurulması veya değiştirilmesi ve kod onaylarının yönetilmesi için tüm idari 

prosedürleri kolaylaştıran tek durak noktası oluşturularak basitleştirilir. 
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İstikrarlı ekonomik büyüme, göreceli olarak iyi bir telekomünikasyon altyapısı ve ücretler açısından 

uygun fiyatlı bir işgücünün tercih edildiği ülke, yabancı şirketlerin katılımı için çok iyi koşullar 

sunmaktadır.  

Üretimde büyük ölçüde hizmet sektörü, ardından da sanayi ve tarım sektörleri hakimdir. Öte yandan, 

tarım sektörü Senegalli işgücünün %80'inden fazlasını istihdam etmektedir, ancak diğer sektörlerde 

olduğu gibi bu sektörde de verimlilik çok düşüktür. Bu, paketleme ve besleme ekipmanı, tarım 

ürünlerinin işlenmesi ve tarımsal ekipman imalatı, tıbbi teknoloji ve yenilenebilir enerjiler gibi çeşitli 

alanlardaki yatırım fırsatlarına erişim sağlar. Ayrıca, Senegal gıda ürünlerinin (pirinç, buğday unu, 

kuru süt, şeker ve sebze) yanı sıra her türlü endüstriyel ürünü ithal etmektedir. 

Kıtalararası hava trafiği için bir merkez olan Dakar, Batı Afrika'daki en büyük ikinci limana sahiptir 

ve aynı zamanda bölgeye gitmek için çok iyi koşullar sunmaktadır. Senegal'in uluslararası ticaret ve 

ithalat-ihracat pazarı, ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. İhracat ürünleri arasında 

ağırlıklı olarak petrol, altın, balık ve fosfat ürünleri bulunmaktadır. Bu alandaki ana ortakları arasında 

Mali, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Fildişi Sahili ve Gine bulunmaktadır. 

ŞİRKET KURULUŞU VE İŞ KURMA İLE İLGİLİ BİLGİLER  

 

Dünya Bankası Doing Business 2020 Raporuna göre DB 2019 yılı puanı 54,4’iken 2020 yılında 59,3’e 

yükselmiştir.  Senegal 190 ülke arasında 123. sırada yer almaktadır. Raporda yer alan 10 adet endekse göre 

Senegal’in en başarılı olduğu endeks iş kurma endeksidir. Bu endekste Senegal 60. sırada yer almaktadır. 

Bunun haricinde 67. sırayla kredi alma yer alır. Sonrasında 96. sırayla iflasın çözülmesi olmuştur. 

Senegal, kredi bürosunun kapsamını genişleterek ve katma değerli bir hizmet olarak kredi puanlaması 

sunarak kredi bilgilerine erişim sağlamada ilerleme kaydetmiştir. Ayrıca, elektronik bir dosyalama ve 

ödeme sistemi uygulayarak ve birkaç vergiyi birleştirerek daha az maliyetli olarak vergi tahsilat sistemini 

geliştirmiştir. 

Bir önceki yıla göre en çok artış yaşanan endeksler ise %35 artışla kredi almak, %3,8 elektrik alma ile 

%3,1 ile vergi ödemek olmuştur. Senegal’in en başarısız olduğu konular ise 166. sırayla vergi ödemek, 

142. Sırayla sınır ötesi ticaret ile 132. Sırayla sözleşmelerin uygulanması olmuştur.   
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Endeks değerlerine göre Senegal’in iş kurma endeksinden 

Sahra altı Afrika ülkelerine göre oldukça iyi bir durumda 

olduğu görülmektedir. Senegal’in geçtiğimiz yıllarda ortaya 

koyduğu reformlar, Sahra altı Afrika'da Malavi, Cibuti, 

Zambiya ve Nijerya ile birlikte en reformist 5 ülkeden biri 

haline getirmiştir.  

Hükümet, iş ortamlarının artırılmasına yönelik olarak iş 

yaratma ve sözleşmelerin uygulanması süreçlerinde 

politikalar geliştirmiştir. Yapılan araştırmalara göre, 

potansiyel yatırımcıların şeffaf olmayan düzenlemelerde ve 

yüksek faktör maliyetleri gibi engellerle karşı karşıya 

kalabilmektedirler. Öte yandan yabancı yatırımcılar 

tarafından yürütülen işletmelere karşı yasal bir ayrımcılığın 

görülmediği ve işletmelere tam olarak sahiplenilmesinin 

önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.  

Ülkede rekabetçi üretim maliyetlerine, kalifiye işgücüne, stratejik coğrafi konuma ve bölgesel politik 

ilişkilerine sahip olunması yatırımcılar için olumlu karşılanırken; az gelişmiş altyapısı, verimsiz 

düzenlemeler, ekonomik kırılganlıkların yaşanması, bürokrasi ve güvenlik eksikliği gibi durumlar 

yatırımları olumsuz etkilemektedir. 

Senegal, yabancı ortaklarla büyük yatırım anlaşmaları yapmaktadır. Bunlardan bazılarının kamu ihaleleri 

yoluyla gerçekleşirken bazıları ise özel olarak müzakere edilerek yapılmaktadır. Örnek olarak maden 

kaynaklarının kullanımında, çevre hizmetlerinin sağlanmasında ve başkent Dakar’ın deniz limanını 

yönetmek üzere anlaşmalarda bulunulmuştur. Ülkedeki kamu ihaleleri üzerindeki gelişmeleri takip 

edebileceğiniz web sitesini aşağıya bırakıyorum.  

http://www.marchespublics.sn/index.php?option=com_loffres&Itemid=104 

 

SENEGAL'DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM (DYY) 

Rakamlarla DYY 

Batı Afrika bölgesinde yer alan Senegal’in, bölgesine kıyasla daha çok yabancı yatırımcıya ev sahipliği 

yapmaktadır. Hükümet, bu başarısını doğrudan yatırımcılara yönelik olarak aktif bir şekilde teşvik 

politikaları uygulamasından kaynaklanmaktadır.  

 

http://www.marchespublics.sn/index.php?option=com_loffres&Itemid=104
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UNCTAD 2020 Dünya Yatırım Raporu verilerine göre Senegal’deki Doğrudan Yabancı Yatırımların 

(DYY)  2018 yılında 848 milyon ABD Doları seviyelerinde iken 2019'da %16lık bir artışla birlikte 983 

milyon ABD Doları ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Toplam Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY) 2019 yılı 

sonunda 6,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığında genel olarak, Avrupa Birliği 

(AB) ülkelerinden yapılan ithalat verilerinde düşüşler yaşanırken, Asya ülkelerinden gelenlerde artış 

görülmektedir.  

 

2014 yılından bu yana, Doğrudan Yabancı Yatırımlarına (DYY) yönelik altyapı, elektrik, tarım, içme 

suyu ve sağlığın geliştirilmesi için Yeni Senegal Planı (YSP) adı altında olmuştur. Senegal’de en fazla 

yabancı yatırım yapan ülke Fransa iken son zamanlarda Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerinden 

de önemli yatırımlar olmuştur. Diğer bazı önemli yatırımcılar ise Fas, Endonezya ve ABD’dir. 

 

Grafikte 25 Kasım 2020 itibarıyla ülkedeki ilk 10 hisse değerleri yer almaktadır. Şirketlerin mali 

tabloları ve diğer özkaynak değerleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://www.cgfbourse.com/fr/actions/  

https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees  

SENEGAL'E YATIRIM YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

Güçlü Yönler 

 Kaliteli uluslararası ve bölgesel siyasi ilişkilerle güçlendirilmiş, bölgesel ve uluslararası 

pazarlara ayrıcalıklı erişim sağlayan stratejik coğrafi konuma sahip olması, 

 Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ve CFA frangı bölgesine üyelik, parasal 

istikrarı ve düşük faiz oranlarıyla sermayeye erişimi garanti etmesi, 

# Hisse Hacim Açılış fiyatı (FCFA) Kapanış fiyatı (FCFA) Değişiklik (%)

SIVC HAVA SIVI CI 6 205 205   5.13

BOAB AFRİKA BANKASI BENİN 127 3.600 3605  -2.57

BOABF Afrika Bankası Burkina Faso 2785 3 195 3200  0.00

BOAC AFRİKA BANKASI CI 32.042 3.060 3100   0.16

BOAM AFRİKA BANKASI MALİ 1.354 1.055 1055   0.48

BOAN AFRİKA NİJER BANKASI 206 3.200 3200  0.00

BOAS AFRİKA SN BANKASI 143 1345 1345  0.00

BNBC BERNABE CI 70 635 635  -0,78

BICC BICI CI 17 6.390 6390  -0.08

SDSC BOLLORE AFRICA LOJİSTİK CI 445 1.350 1300  0.00

Kaynak:cgfbourse.com  25 Kasım 2020

https://www.cgfbourse.com/fr/actions/
https://www.brvm.org/fr/rapports-societes-cotees
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 Rekabetçi üretim maliyetleri, 

 Düşük maliyetli ve vasıflı işgücü, 

 Petrol ve doğal gazın önemli açık deniz doğal kaynakları, 

 Nispeten sağlıklı ve rekabetçi ekonomiye sahip olması, 

 Yatırımlara yönelik yapılan reformlar, 

 Borçların ekonomi üzerindeki baskısını hafifleten ve piyasaları güvence altına alan Gelişen 

Senegal Planı kapsamında yapılan destekler, 

Zayıf noktalar 

Ülkenin temel zayıf yönleri: 

 Ekonominin iklimsel tehlikelere karşı savunmasızlığı ve emtia fiyatlarındaki değişiklikler, 

 Düşük iş üretkenliği ve düşük faaliyet çeşitliliği, 

 Altyapı, özellikle enerji ve ulaştırma alanlarında, hala büyük ölçüde eksikliklerin olması, 

 Piyasaların beklediği yapısal reformların yavaş ilerlemesi, 

 Güvensizlik, özellikle Mali ülkesi sınırındaki güvensizlik, 

2017 yılında Senegal hükümeti, yatırımlar için çok sayıda teşvik uyguladı. Bu önlemlerden bazıları 

şunlardır: 

 Yatırımların daha iyi korunması 

 Yatırım için öncelikli sektörlerin tanımı 

 Yeni bir şirketin kurulması artık daha ucuz (bir şirketin tescili için noter ücretlerinin düşürülmesi 

ve zorunlu ilk yatırımın azaltılması) ve daha hızlı bir şekilde yapılması, 

Konuyla ilgili olarak güncel ve detaylı bilgilere ulaşabilmeniz için aşağıdaki linkleri 

inceleyebilirsiniz. 

 Yatırım Yardım Ajansı  --- Senegal'de yatırım teşvik ajansı (APIX SA)  

https://investinsenegal.com/ 

 İhaleler, Projeler ve Kamu Alımları  --- Senegal ihaleleri – duyuruları  

http://www.tendersinfo.com/global-senegal-tenders.php  

https://www.tendersinfo.com/global-senegal-tenders.php  

 Diğer Yararlı Kaynaklar  --- Senegal Hükümeti web sitesi, Fransızca 

https://www.sec.gouv.sn/dossiers/investir-au-s%C3%A9n%C3%A9gal  

 

 

 

https://investinsenegal.com/
http://www.tendersinfo.com/global-senegal-tenders.php
https://www.tendersinfo.com/global-senegal-tenders.php
https://www.sec.gouv.sn/dossiers/investir-au-s%C3%A9n%C3%A9gal
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SENEGAL COVİD-19 

Senegal ülkesi verilere göre son yıllarda büyüme açısından iyi bir performans gösterdi. Günümüzde dünya 

genelinde yayılan Covid-19 salgını Afrika Kıtasına da yayılmasıyla birlikte ülkeler ciddi bir şekilde 

etkilenmişlerdir. Senegal’e bakıldığında 2019 yılında %5,3 oranında büyüme sağlarken 2020 yılında 

tahmini verilere göre -0,7 oranında küçülmeye 

gidilecektir. Bunun nedeni artan vaka sayıları ile vefat sayılarını azaltabilmek için ülke genelinde yapılan 

kısıtlamalar, ekonomik durgunluk, turizm faaliyetlerindeki ve ulaşımdaki azalma etkili olmaktadır.  

Yukarıdaki grafikteki bilgilere göre ekim ayından sonra vefat ile vaka sayılarında ciddi düşüşlerin 

sağlandığı ve salgının ülkede çıkmaya başladığı ilk zamanlardaki seviyelere kadar gerilemiştir.  

Yapılan araştırmaya göre yıl içerisinde salgının temmuz ayı içerisinde yavaşlarsa (temel senaryo), 

2020'de reel GSYİH % 2,8 seviyelerinde olabileceği öngörülmektedir. Salgın aralık ayına kadar devam 

etmesi durumunda (karamsar senaryo) ise yalnızca% 0,1 artacağı öngörülmüştür. 

Ön tahminlerle karşılaştırıldığında, bütçedeki öngörülemeyen yüksek harcama (% 8) nedeniyle ekonomik 

faaliyetteki yavaşlama ve düşük gelirler (208 milyar CFA frangı) nedeniyle 2020 yılında kamu açığının 

en az iki katına çıkması beklenmektedir. Kamu borcunun 2019'da GSYİH'nin% 64'ünden 2020'de% 

67'ye düşmesi beklenmektedir. İthalattaki düşüş (-% 7,9) nedeniyle cari açığın görece sabit kalması 

bekleniyor. Para politikasının gevşemesi ve sınırların kapanmasıyla enflasyonun bir miktar yükselmesi 

beklenmektedir.  
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