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HİNDİSTAN CUMHURİYETİ

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
Hindistan Cumhuriyeti resmi ziyareti çerçevesinde
Türk özel sektör heyeti

HİNDİSTAN
Başkenti: Yeni Delhi
Devlet Başkanı: Pranab Mukherjee
Hükümet Başkanı/Başbakan: Narendra Modi
Yüzölçümü: 3.287.263 km²
Nüfusu: 1,3 milyar
Para Birimi: Rupi

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
GSYİH: 2.2 milyar ABD Doları
GSYİH/kişi başı: 1.503 ABD Doları
Büyüme oranı: %7.0
İşsizlik oranı: %8
Ekonominin sektörel dağılımı:
%15,4 Tarım - %31,4 Sanayi - %53,2 Hizmetler
Dış ticaret hacmi:
617,69 milyar ABD Doları
Ana ihracat kalemleri:
Petrol yağları, mücevherat, ilaçlar, pirinç, binek
araçlar, pamuk, sığır eti, otomotiv aksam ve
parçaları
Ana ithalat kalemleri:
Ham petrol, değerli metal ve taşlar, petrol gazları
ve taşkömürü, makineve demir- çelik ürünleri
İhracatında başlıca ülkeler:
ABD, BAE, Hong Kong, Çin, İngiltere
İthalatında başlıca ülkeler:
Çin, ABD, BAE, Suudi Arabistan, İsviçre

HİNDİSTAN EKONOMİSİ

Forbes dergisinin yaptığı araştırmaya göre ABD ve
Çin’den sonra en çok milyardere sahip ülke
Hindistan’dır.
Hindistan ekonomisi orta sınıfın istihdamını sağlayan,
rekabet gücü yüksek hizmet sektörü; yoksul ve
eğitimsiz kesimin istihdamını sağlayan tarım sektörü
olmak üzere iki yönlü bir ekonomidir.
Türkiye, Hindistan’ın 2016 yılı ihracatında 15. sırada,
ithalatında ise 42. sırada yer almaktadır.

İKİLİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
(T.C. Ekonomi Bakanlığı – 2016)
Türkiye’nin Hindistan’a ihracatı:
652 milyon ABD Doları
İhraç edilen başlıca ürünler:
Mineral maddeler, bitkisel ürünler, adi metaller,
sanat eserleri, makine ve mekanik cihazlar.
Türkiye’nin Hindistan’dan ithalatı:
5,7 milyar ABD Doları
İthal edilen başlıca ürünler:
Mineral maddeler, nakil vasıtaları, dokumaya elverişli
madde, makineler ve mekanik cihazlar.
Ticaret hacmi: 6,4 milyar ABD Doları
Ticaret dengesi:
Hindistan lehine 5,1 milyar ABD Doları.
Türk Firmalarının Hindistan’da
Karşılaştığı Başlıca Sorunlar
Yüksek gümrük vergileri
Bankacılık sistemlerinde işbirliği eksikliği
Yüksek taşıma masrafları
Yavaş Bürokrasi
Korsan üretimin

Hindistan ekonomisi, nominal olarak dünyanın
yedinci büyük ve satınalma gücü paritesi
bakımından üçüncü büyük ekonomisidir
(IMF, 2016).
Ülkenin ekonomisi 20 yıldır ortalama %7 oranında
büyümektedir.
Hindistan ekonomisi 2014 yılının son çeyreğinde Çin
Halk Cumhuriyeti'ni geçerek dünyanın en hızlı
büyüyen büyük ekonomisi haline gelmiştir.
Hindistan’ın, önümüzdeki 10 yılda dünyanın 3.
büyük ekonomisi ve yüzyılın ortasındaki en büyük 2
ekonomiden biri olacağı tahmin edilmektedir
(Dünya Bankası, 2016) .
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POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

siyasi birlik sağlamasını güçleştirmiştir.

İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler:

Günümüzde 1 milyar 100 milyonun üzerinde

Salça ve meyve suları, bisküvi, şekerleme, çikolata,

inananıyla Hıristiyanlık ve İslam'dan sonra en

makarna, zeytinyağı, kuru ve sert kabuklu

büyük üçüncü din olan Hinduizm’in kökeni,

meyveler; incir, kayısı, fındık, konfeksiyon (özellikle

Hindistan’a dayanır. Nüfusunun yüzde 80’i Hindu

kadın ve erkek takım elbise, makine halısı, cam eşya,

olan Hindistan, dünyanın en kalabalık Hindu

inşaat malzemeleri (özellikle seramik, fayans,

nüfusuna sahip ülkesidir.

banyo takımları, otomotiv parçaları, mobilya

HİNDİSTAN ve İNGİLİZLER

(özellikle ev mobilyaları), altın mücevherat, tekstil
makineleri, tekstil kimyasalları, kağıt peçete, havlu.
Yatırım Potansiyeli Yüksek Sektörler:
Tarımsal ürün ve gıda işleme, mobilya, tekstil ve
hazır giyim, deri işleme, hazır giyim ve ayakkabı,

İngilizlerin Hindistan’a ilk gelişi 17. yüzyılın
başlarına (1612) denk gelir.
Hindistan kıyılarında bir İngiliz ticaret kolonisinin
kurulmasıyla başlayan Hindistan’daki İngiliz

halı, inşaat malzemeleri, tekstil kimyasalları,

hakimiyeti, 200 yıldan fazla sürer.

otomotiv yan sanayi, cam eşya, kuyumculuk, turizm

İngilizlerin Hindistan'daki varlıkları bu ülke

ve otelcilik.

üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etki

TÜRKİYE-HİNDİSTAN

yaratmıştır.

Türkiye, Hindistan’ın 2016 yılı ihracatında 15’nci

Hindistan bağımsızlığını, Mahatma Gandhi’nin

sırada, ithalatında ise 42’nci sırada yer almaktadır.
İki ülke arasında 1973 yılından bu yana, denizcilik,

önderliğinde gerçekleştirilen mücadeleye
borçludur.

hava taşımacılığı, demiryolu, turizm, sivil havacılık

İsmi 'yüce ruh' anlamına gelen Mahatma Gandi,

gibi pek çok alanda işbirliği anlaşması ve protokolle-

1919'da İngilizlerin Amritsar'da toplanan silahsız

ri imzalanmıştır.
Türk şirketlerinin Hindistan’daki mevcut yatırımları

halka ateş açarak katliam yapmaları üzerine,
İngiliz yönetimine karşı pasif direniş uygulamıştır.

telekom, müteahhitlik, kozmetik, demir-çelik, tarım

Mücadele sonucunda Hindistan, 15 Ağustos

makineleri, havalimanı yer hizmetleri, polyester

1947’de bağımsızlığına kavuşmuştur.

üretimi, boru hattı inşaatı, otomotiv yan sanayi,

Bugün Hindistan’da, 29 eyalet (federe devlet) ve 7

tekstil, seramik, elektronik cihaz alanında

birlik bölgesi (bölge yönetimi) yer almaktadır.

yatırımları bulunuyor.

KAST SİSTEMİ ve HİNDUİZM
Kast düzeni, Hindistan’da uzun süredir hüküm
sürmektedir. Hayatlarının her alanında bu düzenin
etkisi hâkimdir. Hint kast sistemi, Hindu dinine
inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla
yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir. Varolan
çeşitli dinsel toplulukların yanında, birçok kasta ve
alt kasta bölünmesi, Hindistan'ın tarihi boyunca
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