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GGiirriiflfl

Öncelikle flunu belirtmeliyim ki; ‹stanbul gibi tarihi bir flehirde bulunmak
benim aç›mdan çok ayr›cal›kl› bir durum. Dünyada iki k›tay› birbirine ba¤la-
yan tek flehir ve burada organize edilen bir zirve. ‹stanbul, do¤unun ve bat›n›n
miras›na çok etkileyici bir flekilde sahip ç›k›yor. fiehir, ‹pek yolunun çok ifllek
bir denizyolu merkezi iken, bu antrepottan geçen birçok kültürün izlerini tafl›-
makta. Bizans’›n ve Osmanl›’n›n taht›na ev sahipli¤i yapan bu flehir uluslara-
ras› ticarette de stratejik önemini hala korumaktad›r. Söz konusu nedenlerden
ötürü, bu uluslararas› konferans için daha uygun bir mekân olamazd› do¤rusu.
Türkiye, üç k›tay› birbirine ba¤layan stratejik bir bölgede yer almakta, önem-
li enerji yollar›, kara ve deniz yollar› bu ülkenin üzerinden geçmektedir. Ben-
de Asya’n›n co¤rafik kalbine çok yak›n olan, Türkiye’nin kültürel tarihi zen-
ginliklerini yans›tan ve gelecek için gururlu arzular tafl›yan bu flehirde bulun-
maktan çok mutluyum. Bugün burada Asya’n›n yak›n zamanda kazand›¤› ba-
flar›lar› kutlamak ve Asya; kalk›nma, büyüme ve yoksullu¤u azaltma yolunda
istikrarl› bir flekilde yoluna devam ederken, onun umut veren gelece¤ini plan-
lamak için toplanm›fl bulunmaktay›z.  Kalk›nan Asya flu an sömürgecilik ön-
cesi Asya’ya kimli¤ini kazand›ran ticari faaliyetlerinin yeniden do¤ufluna ta-
n›kl›k etmekte ve bunu tecrübe etmektedir. Bu, yeniden do¤ufl, yeni bir enerji
ve iyimserli¤e yol açmakla birlikte, ayr›ca yoksullu¤un azalt›lmas› ve Asyal›
vatandafllar›n küresel ekonomideki f›rsatlarla ba¤lant› kurmalar› anlam›na gel-
mektedir. Türkiye, jeostratejik aç›dan eflsiz olan konumunun yan›nda, Hindis-
tan gibi genç, dinamik bir ülkeden ve kalifiye ifl gücünün getirilerinden yarar-
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lanabilir. Asya ve Avrupa k›talar› aras›nda bulunan Türkiye’nin stratejik konu-
mu, bölgede ona önemli bir nüfuz sa¤lamakta, ayr›ca Karadeniz’e girifl-ç›k›fl-
lar›n kontrolünü de elinde bulundurmas›na vesile olmaktad›r.

Jeopolitik, bu kongre sayesinde küresel bir inisiyatife dönüflmüfltür fakat
jeopolitik art›k jeo-ekonomiye dönüflmelidir. Çünkü günümüzde uluslar, güç-
lerini ekonomik güçleri sayesinde ifade ediyorlar. Sunumuma bafllamadan ön-
ce bu kongreyi düzenleyenleri, bu zamanl› inisiyatifi ald›klar› için tebrik et-
mek ve onlara beni burada Hindistan-Türkiye iliflkilerinde oldu¤u gibi çok s›-
cak ve samimi bir flekilde a¤›rlad›klar› için teflekkür etmek istiyorum. Yerel,
kültürel, siyasi ve ekonomik parametrelere bakt›¤›m›zda iki ülke aras›nda bir
tak›m benzerlikler görüyoruz. Her iki ülke de demokrasi ve laiklik baflta ol-
mak üzere ortak de¤erleri paylaflmaktad›r. Bunun yan›nda genç nüfusun getir-
di¤i demografik avantajlar da ortak noktalar aras›ndad›r. Hindistan’›n son za-
manlarda kaydetti¤i ekonomik ve teknolojik geliflmeler, Türkiye’de son za-
manlarda Hindistan’a olan ilginin artmas›ndaki temel sebeplerdendir. Güven
ortam›, olumlu ekonomik beklentiler, kanuna dayal› mali güçlenmeye geri dö-
nüfl, düzenli ve istikrarl› finansal piyasalar ve küresel ekonomi ile artan birlefl-
me bugün Hindistan ekonomisini belirleyen gerçeklerdir. Siyasi ad›mlar›m›z
ekonomik büyümenin h›z›n› art›rmak, finansal politikalar›m›z, makroekono-
mik ve finansal dengeyi, para politikalar›m›z ise likiditeyi, büyüme ve istikra-
ra uyumlu kredi ve faiz oranlar›n› sa¤lamak için harekete geçirilmifltir.  Finan-
sal sektör ile ilgili politikalar finansal piyasalar›n birleflmesini, büyümesini ve
daha rekabetçi ortamda çal›flan finansal arac›lar›n sa¤l›kl› ve verimli çal›flma-
s›n› sa¤lamay› hedeflemifltir. Büyüme h›z›n› art›rmak için tar›msal verimi ar-
t›rmak ve buna destek olarak sanayi taban›n› özellikle altyap› yat›r›mlar›n› ar-
t›rarak geniflletmek için çeflitli önlemler al›nm›flt›r. Üretim sistemlerinin küre-
selleflti¤i bir ortamda, ihracat› art›rmak, gümrük tarifelerini rasyonalize etmek
ve ekonomiyi Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) “Doha Raundu”ndan ç›kacak
sözleri yerine getirmeye haz›rlamak için çeflitli inisiyatifler tasarlanm›flt›r. 

Türkiye ve Hindistan aras›ndaki uzun dönemli dostane iliflkiler, her bir ül-
kenin gücüne dayanan canl› bir ekonomik ortakl›¤a dönüfltürülmelidir. Bu, sa-
dece karfl›l›kl› mal ve hizmet ticareti ile s›n›rl› kalmamal›, ikili yat›r›mlara,
üçüncü ülkelerdeki projelere, bilimsel araflt›rma iflbirli¤ine, yeni teknolojilerin
ortaklafla metalaflt›r›lmas›na ve di¤er alanlara yay›lmal›d›r. Hindistan, serbest
pazara dayal›, ticaret ve yat›r›m› amaçlayan bir büyüme stratejisine ba¤l›d›r.
1991 y›l›ndan beri izledi¤imiz politikalar›n temelinde yabanc› sermaye, özel-
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likle borç yaratmayan do¤rudan yabanc› yat›r›m ve yabanc› kurumsal yat›r›m-
lar› çekmek vard›r. Bu politikalar sermaye ak›fl›nda bir patlamaya neden olmufl
ve ülkenin ödemeler dengesini güçlendirmifltir.  Savunma sektörü ve kamu
bankac›l›¤› gibi baz› stratejik alanlar›n d›fl›nda Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m
(DYY) önündeki engeller ya tamamen kald›r›lm›fl ya da çok düflük seviyelere
çekilmifltir. Sigortac›l›k sektöründe % 26’l›k bir tavan d›fl›nda bankac›l›k ve
perakende ticaret sektörlerinde deregülasyon süreci tamamlanm›fl sadece kü-
çük ölçekli sektörler ve bunlara ba¤l› vergi ba¤›fl›kl›klar› korunmufltur.

Yabanc› Kurumsal Yat›r›mlar (YKY) ise hala baz› düzenlemelere ve kon-
trollere tabidir. Bunun nedeni de bu tip yat›r›mlar›n dalgalanmalara ve finan-
sal yap›da istikrars›zl›k yaratmaya aç›k olmalar›d›r. YKY’ler ekonomik büyü-
meye katk›da bulunurlar fakat do¤alar› gere¤i esnektirler. Bizim politikam›z,
YKY’ yi teflvik etmekle birlikte, finansal piyasalar›n bütünlü¤ünü, zararl› ser-
maye ak›mlar›n› kontrol ederek yani DYY’lere koyulan tavanlardan daha yük-
sek tavanlar koyarak korumakt›r. Ekonomi biliminin bize söyledi¤i basit bir
denklem fludur ki: yerli tasarruflar›n üzerinde gerçekleflen sermaye birikimi,
net yabanc› sermaye girifline eflittir. Bu ba¤lamda tüm sermaye ak›mlar›, yat›-
r›m ve büyüme art›r›c› olmakla birlikte, “bir ülke yabanc› sermaye çekti¤i
oranda yat›r›m oran›n› yerli tasarruflar›n izin verdi¤i oran›n üzerinde art›rabi-
lir” mant›¤› ile teflvik edilmelidir. fiu an tart›fl›lan ciddi reform ad›mlar› içinde
taflra nüfusuna hizmet veren sigorta sektöründe DYY için tam serbestlik, pe-
rakendecilik sektöründe % 49 serbestlik, tafleron iflçi sa¤layan flirketlere izin
verilmesi ve A grubu küresel üniversitelerin ülkenin bilgi ekonomisini gelifl-
tirmesine katk›da bulunacak yat›r›mlar› için tam serbestîleri vard›r. DYY sek-
töründe flu an için tavan % 26’d›r. Bu tavsiyeler 11. Plana Yaklafl›m kitab›n›n
bir parças›d›r. 2007–2012 y›llar›n› kapsayan bu planla hedeflenen çift haneli
büyüme rakamlar›na ulaflmakt›r. Benzer flekilde Türkiye’de 9. Plan’da çift ha-
neli büyüme rakamlar›n› hedeflemektedir. Hindistan’da 2004–2005 y›l›nda
bahse de¤er makroekonomik geliflmeler aras›nda yat›r›m ortam›n›n iyilefltiril-
mesi, sanayi ve hizmet sektöründeki toparlanma, sanayinin büyük kesiminde
sürükleyici etki sa¤layan ihracat baflar›s›, mali durumdaki mütevazi düzelme,
artan sermaye yat›r›mlar› sayesinde likidite yönetimindeki baflar›, DYY’lerde
dünyadaki pay›m›z›n % 3’ün alt›nda olmas›na ra¤men 2001 y›l›nda dünyada-
ki tüm portfolyo yat›r›mlar›n›n _’nü çekmesiyle yat›r›mc›lar›n Hindistan’a
olan güveninin artmaya bafllamas› ve son olarak iyi durumda olan döviz re-
zervleri vard›r. 1990–1991 y›llar›nda yaflad›¤›m›z ödemeler dengesi s›k›nt›la-
r›ndan sonra bafllayan serbestleflme ve reform süreci ülkeyi yeni ve büyük ha-
cimli uluslararas› yat›r›mlara açm›fl ve gelen yat›r›mlar yeni yat›r›mlar› çek-
mekte etkili olmufltur. Bu yat›r›mlar› kolaylaflt›rmak için d›flar›ya sermaye ç›-
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k›fl›n› düzenleyen kanunlarda çeflitli derecelerde serbestleflmeye gidilmifltir.
Bunlar aras›nda cari hesaplar içinde olan yat›r›m gelirleri ve sermaye hesapla-
r›nda izin verilen ifllemlerde serbestleflmeye gidilmifltir. Bu reformlar mali
sektörün yap›s›n› ve yap›lan ifllemlerin do¤as›n›, küreselleflen ve birbirine da-
ha fazla ba¤›ml› hale gelen dünya ekonomisine uyumlu hale getirmifltir. Hin-
distan sermaye piyasalar› kalite, verimlilik ve en son teknoloji araçlar›n kulla-
n›lmas› aç›s›ndan dünyan›n en geliflmifl pazarlar› aras›nda bulunmaktad›r. Bu
sayede Hindistan sermaye piyasalar› YKY çekmekte baflar›l› olmufltur. fiu an
YKY’ler bireyler için %24, kurumsal yat›r›mc›lar için ise ödenmifl sermaye-
nin %40 ile s›n›rland›r›lm›flt›r. (flirket yönetim kurulunun izni ile) Yabanc› ya-
t›r›mlar için sektörel tavanlar da yükseltilmifltir. Bu reformlar YKY’›n oyna-
yabilece¤i rolü büyük oranda artt›rm›fl ve YKY’ye sa¤lanan yerel flirketlerde
yüksek oranda hisse bulundurma hakk› esnekli¤i hisse senedi piyasas›nda ya-
flanan patlaman›n sürükleyicisi olmufltur.  

BBööllggeesseell  GGrruuppllaaflflmmaallaarr vvee  HHiinnddiissttaann’’››nn  RRoollüü  

Tarihsel olarak milletler aras›nda bar›fl› sa¤laman›n en etkili yolu ticarettir.
‹kinci dünya savafl›nda savaflan taraflar, AET’nin kurulmas›yla çok yak›n ifl-
birli¤ine girmifllerdir. Bu sayede Bat› Almanya, k›tan›n en büyük ekonomisi
olmufl ve bu ülkeyle ticaret yapan üreticilere ve hizmet sa¤layanlara büyük f›r-
satlar sunmufltur. Hindistan Baflbakan›, Asya Kalk›nma Bankas›’n›n 39. Ola-
¤an Toplant›s›’nda flunlar› ifade etmifltir: “Hindistan, Asya’n›n refah›nda ve is-
tikrar›nda önemli ç›karlara sahiptir. Biz “Do¤uya Yönel” politikam›zla bölge-
sel ekonomik iflbirli¤ine olan ba¤l›¤›m›z› tekrar vurgulad›k. Bu politika, Hin-
distan’›n evrimleflen dünya perspektifinde önemli stratejik de¤iflimi simgele-
mektedir. Bu sayede 1940’larda ve 1950’lerde Asya’y› yeniden infla ederken
kulland›¤›m›z düflünce tarz›m›z› yeniden benimsedik. “Do¤uya Yönel” politi-
kam›z›n do¤al bir yans›mas› olarak Hindistan, ASEAN üyeleri ve her bir As-
ya ülkesiyle yak›n iflbirli¤i içinde olma iste¤ini sürekli vurgulam›flt›r. Biz, Hin-
distan’› bölge ülkeleri ile yeni bir ortakl›k a¤›n›n içine, Serbest Ticaret ve Kap-
saml› Ekonomik ‹flbirli¤i Antlaflmalar›’yla dahil ediyoruz.”

Bandung Konferans› ve Ba¤lant›s›zlar Hareketi’nden bu yana Hindistan,
Güney ve Güney Do¤u Asya’da bölgesel gruplar›n kurulmas›na öncülük et-
mifltir. Ba¤lant›s›zlar Hareketi bizim çok önem verdi¤imiz ba¤›ms›zl›¤›m›zla
efl anlaml›d›r. Bu hareket, Güney Do¤u Asya Bölgesel ‹flbirli¤i Toplulu¤u’nda
da (SAARC) önemli roller üstlenmifltir. SAARC, 8 Aral›k 1985’de Bangladefl,
Bhutan, Hindistan, Maldiv, Pakistan ve Sri Lanka’n›n devlet baflkanlar› tara-
f›ndan kurulmufltur. SAARC, bölgenin halklar›n›n dostluk ve güven çerçeve-
sinde, üye ülkelerin ekonomik ve sosyal geliflmelerine katk› sa¤lamas› için
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oluflturulmufl bir platformdur. Ayr›ca Hindistan, Güney Asya Serbest Ticaret
Antlaflmas›’n›n imzac›lar›ndan biridir ve bu bölgedeki en önemli ticari aktör-
lerden biri olmas› dolay›s›yla böyle bir antlaflman›n yap›lmas›nda en önemli
neden olmufltur. Hindistan’›n Mauritius, Singapur ve Tayland gibi yak›n kom-
flular›na ikili ticari ayr›cal›klar tan›mas› bizim Asyal› ortaklar›m›za serbest ti-
caret konusunda teflvik sa¤lam›flt›r. Sonunda Hindistan, SAARC üyeleri, Sin-
gapur ve Tayland’la serbest ticaret antlaflmalar› imzalam›fl ve bu antlaflmalar›n
ASEAN üyelerine, Japonya’ya Çin’e ve Güney Kore’ye kadar geniflletilmesi
çabas› içine girmifltir. Bu antlaflmalar ve iliflkiler a¤› en sonunda Asya’da
Avustralya ve Yeni Zelanda’y› da kapsayan büyük bir serbest ticaret bölgesi-
nin kurulmas›n› müjdeleyen geliflmelerdir. Pan-Asya Serbest Ticaret Bölgesi,
Asya’n›n gelece¤i olabilir ve ben eminim ki; böyle bir baflar› bizim ekonomi-
miz için yeni büyüme f›rsatlar› getirecektir. fiu an Hindistan, ‹ran ve Pakistan
boru hatt› gündemimizde ve ‹ran gaz› boru hatt› projesi bölgenin güvenli¤i ve
Hindistan’›n enerji ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na yönelik önemli katk›larda
bulunacakt›r. 

GGeenneell

Türkiye ve Hindistan benzer flekillerde 1960’larda ve 1970’lerde içe dönük
büyüme stratejileri izlemifllerdir. Türkiye, 1980’lerde bu stratejinin yerine d›-
fla dönük, ihracata dayal› bir strateji benimsemifltir. Hindistan ise 1992’de ya-
flad›¤› krizden sonra böyle bir yol izlemifltir. fiu an geçmifl on y›llar›n getirdi-
¤i yap›sal sertliklerden ve zay›f kamu finansman›ndan kaynaklanan kötü per-
formans› düzeltmekle u¤rafl›yoruz. Türkiye’de oldu¤u gibi Hindistan’da da bir
Planlama Kurumu bulunmaktad›r. Türkiye’nin 1980’den sonra serbestleflmeye
gitmesi, 1995 y›l›nda Gümrük Birli¤i üyesi olmas›, eme¤in yo¤un oldu¤u
tekstil ve deri fabrikalar›n›n birço¤unun bat› Avrupa’dan Türkiye’ye kayd›r›l-
mas›, Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin yüksek seviyelerde devam etmesini
sa¤lam›flt›r. Fakat bu de¤iflim, Türkiye’nin ara mallara olan ihtiyac›n› önemli
oranda art›rm›flt›r. Serbestleflmenin bir di¤er sonucu ise ithal niha-
i ürünlerin ve tüketim mallar›n›n artan oranda Türk piyasas›na girmesi olmufl-
tur. Hindistan ve Türkiye ekonomilerinin birbirini tamamlay›c› özellikler gös-
termesine ra¤men, önümüzde üçüncü ülkelerdeki yat›r›mlar için de önemli bir
alan bulunmaktad›r. Ekonomik ve siyasi anlamda AB içinde yer almasa da
Türkiye, AB’nin bir üyesi olarak görülebilir. Afla¤›da Türkiye’nin ekonomik
görünümü verilmifltir ve Hindistan da bu görünüme benzer bir yap› sergile-
mektedir.

22000044  yy››ll››  rraakkaammllaarr››nnaa  ggöörree::  

GGSSMMHH  ––  ggeerrççeekk  bbüüyyüümmee  rraakkaammllaarr››: 8,2% (2004 tah.)  Hindistan:  8%
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KKiiflflii  bbaaflfl››  GGSSMMHH  SSAAPP:: -$7,400 (2004 tah.) 

GGSSMMHH  yyüüzzddeessii  oollaarraakk  sseekkttöörrlleerr: tar›m: 11,7% sanayi: 29,8% hizmet:
58,5% (2003 tah.) Hindistan: tar›m 20,5%, sanayi 21,9%, hizmet 57,6%
(2004–2005)

TTaarr››mm  üürrüünnlleerrii: tütün, pamuk, tah›l, zeytin, fleker pancar›, narenciye, bak-
liyat ve çiftlik hayvanlar›

SSaannaayyii:: tekstil, yiyecek, otomobil, madencilik-kömür, krom, bak›r, bor,
çelik, petrol inflaat, kereste ve kâ¤›t

‹‹hhrraaçç  ttuuttaarr››::  69.46 milyar ABD Dolar› (f.o.b. güvertede teslim) (2004
tah.) 

‹‹hhrraaçç  mmaallllaarr››::  giysi, yiyecek, tekstil, metal mallar, ulafl›m ürünleri  

‹‹hhrraaçç  yyaapptt››¤¤››  üüllkkeelleerr::  Almanya 13,9%, Birleflik Krall›k 8,8%, ABD 7,7%,
‹talya 7,4%, Fransa 5,8%, ‹spanya 4,2% (2004) 

‹‹tthhaallaatt::  94,5 milyar ABD Dolar› (f.o.b) (2004 tah.) 

‹‹tthhaallaatt  üürrüünnlleerrii:: makine, kimya, yar› mamul maddeler, petrol ürünleri ve
ulafl›m makineleri 

‹‹tthhaallaatt  yyaapptt››¤¤››  üüllkkeelleerr: Almanya 12,9%, Rusya 9,3%, ‹talya 7,1%, Fran-
sa 6,4%, ABD 4,8%, Çin 4,6%, Birleflik Krall›k 4,4% (2004) 

Hindistan’da Nisan-Aral›k 2005 döneminde ihracat, ABD dolar› baz›nda
% 18 artm›fl, bunun yan›nda ithalat ise %27’lik bir art›fl göstermifltir. 2006
Ocak itibariyle döviz rezervleri 133 milyar ABD Dolar› olmufltur. 

EEkkoonnoommiikk  DDuurruumm

Türkiye ile Hindistan’›n ekonomileri modern ticaret ve sanayi sektörünün
yan›nda, 2004 y›l›nda hala tüm istihdam›n %35’den fazlas›n› gerçeklefltiren
tar›m gibi geleneksel sektörlere sahiptirler. Türkiye ve Hindistan’da özel sek-
törün önemi giderek artmakta fakat bankac›l›k, temel sanayi, ulafl›m ve ileti-
flimde devletin rolü hala önemli bir konumda bulunmaktad›r. Biz; özellefltir-
meyi, küreselleflmeyi ve yabanc› yat›r›m› benimseyip onlara kucak açt›k. Bafl-
bakan›m›z›n da belirtti¤i gibi “Hindistan, 21. yüzy›l› gerçek bir Asya yüzy›l›
haline getirmeye kararl›d›r.” Bu genifl görüfllülük ›fl›¤›nda gümrük tarifelerinin
en yükse¤i %12,5 olmak üzere ASEAN seviyelerine çekilmifltir. Asya; do¤al,
teknik ve bilimsel anlamda çok zengin kaynaklara ev sahipli¤i yapmakta ve
küreselleflme sayesinde bu kaynaklar› sadece yerel ve bölgesel büyüme için
de¤il, tüm dünyan›n refah› ve büyümesi için kullanma flans› do¤mufltur.  Bu
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amaç do¤rultusunda en önemli araçlardan biri ticarettir. Bu nedenle, kapsam-
l› bir ticaret politikas› oluflturmak amac›yla 2004 y›l›nda “D›fl Ticaret Politika-
s› 2004” (FTP 2004) ad› alt›nda bir program yürürlü¤e konmufltur. Bu progra-
m›n amac›, 2009 y›l›nda Hindistan’›n dünya ticaretindeki pay›n› bugünkünün
iki kat›na ç›karmak, ihracat›n› ise ekonomik büyümenin ve istihdam yaratma-
n›n verimli bir arac› haline getirmektir. FTP 2004 ile benimsenen anahtar stra-
tejiler aras›nda; Hindistan’› üretim, hizmet ve ticaret merkezi haline getirmek,
tar›m, el dokumac›l›¤›, el sanatlar›, mücevher, deri, ayakkab› ve denizcilik gi-
bi özel ilgi alanlar› belirleyip onlar› gelifltirmek vard›r. Ticaretin art›r›lmas›
amac›yla birçok tarife ve vergide indirime gidilmifltir. Ayr›ca çeflitli isimler al-
t›nda haz›rlanan (Vishesh Krishi Upaj Yojana Served) ihraç teflvik paketleri ile
tar›m ve hizmet ihrac› art›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ticaret Kurulu yeniden hizme-
te sokulup uzun ve k›sa vadeli ihracat› artt›r›c› önlemlerin al›nmas› ve uygu-
lanmas› konusunda bu kurum, hükümete tavsiyelerde bulunmaya bafllam›flt›r.
‹thalatç›lara ise önemli kolayl›klar sa¤lanm›flt›r. Hindistan’a ithalat yapanlar
için sadece 100 bin ABD dolar› üzerinde havale beyannamesi istenmifltir. Ay-
r›ca ithalat beyannamesi ile ilgili gümrük beyannamesinin kontrol kopyas›n›n
kabul limiti 1 milyon ABD dolar›na ç›kart›lm›flt›r. 20 milyon ABD dolarl›k bir
ile üç y›l vadeli ithalat kredilerinin sermaye mallar› için kullan›m›na izin ve-
rilmifltir. Ayr›ca bireysel ithalatç›lar için ithalat beyannamesi belirtme limiti
100 bin ABD dolar›na ç›kart›lm›flt›r. 2004–2005 y›l›nda Merkez Bankas› tara-
f›ndan vatandafllar›n döviz ifllemlerinde serbestleflme sa¤lamak için çeflitli ön-
lemler al›nm›flt›r. Yurtd›fl›nda yap›lan Hindistan yat›r›mlar› üzerindeki tavan
net de¤erlerinin %100 ile % 200’ü üzerinde art›r›lm›flt›r. 

Türkiye’de Hindistan’da oldu¤u gibi en önemli sanayi sektörü tekstildir.
Toplam sanayi istihdam›n›n 1/3’ü bu sektörde gerçekleflmektedir. Küresel ko-
ta sisteminin sona ermesiyle bu sektör fliddetli bir rekabet ortam›na girmifltir.
AB, dünyan›n ikinci büyük tekstil ihracatç›s› ve ithalatç›s›d›r. Hindistan ve
Türkiye bafll›ca ihracatç›lar olarak 2005 sonras› kurulacak kotas›z sistemde
önemli sorunlarla karfl›laflacakt›r. Bunlar aras›nda yerli sanayinin korunmas›
ile ihraç ürünleri için pazarlar›n art›r›lmas› ve kay›rmac› önlemlere ra¤men ih-
racat›n sürdürülebilir büyümeye ulaflmas› say›labilir. Kotas›z ortamda önemli
f›rsatlar›m›z aras›nda rekabetçi durumumuzu gelifltirerek pazar pay›m›z› art›r-
mam›z say›labilir. Ayr›ca Türkiye ve Hindistan, AB ara mallar›n› iflleyerek ya-
p›lan ihracattan dünya standartlar›ndaki sektörel kapasitesini kullanarak yarar-
lanabilir. Türkiye ve Hindistan, büyüme açl›¤› içindedirler ve bu açl›¤› da bi-
ran önce dindirme arzusundad›rlar. ‹ki ülke aras›ndaki ticaret hala çok düflük
seviyelerdedir. Karfl›l›kl› diyalogun yan›nda iki ülke güven artt›r›c› önlemleri,
karfl›l›kl› yat›r›mlar›n ve ticaretin geliflmesi için kullanmal›d›r. Buna ra¤men
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Türkiye’nin ihraç ürünleri aras›nda otomobil ve elektronik sektörleri ön plana
ç›kmaktad›r. 

Hindistan Merkez Bankas› Baflkan›’n›n “The Indian Economic Review of
Macro Finance and Monetary Developments 2005-2006”da belirtti¤i gibi:

2005-2006’da Hindistan sanayi ve hizmet sektörlerinin büyümesi ile
önemli bir performans göstermifltir. ‹statistik Kurumunun (CSO) tahminlerine
göre 2004–2005 ve 2005–2006 y›llar› aras›nda reel büyüme h›z› % 7,5’ten %
8,1’e ç›km›flt›r. Sanayi sektöründeki büyüm, imalat sektörü taraf›ndan beslen-
mifl ve bu sektör madencilik sektöründeki gerilemeyi kapatm›flt›r. Art arda çift
haneli büyüme kaydeden hizmet sektörü ise geliflimini sürdürmüfl ve
2005–2006 y›llar›nda GSMH art›fl›n›n _’ünü gerçeklefltirmifltir. Hizmet sektö-
ründe ticaret, turizm, ulafl›m ve iletiflim ile inflaat ve alt sektörleri üç y›l art ar-
da çift haneli büyüme oranlar› yakalanm›flt›r.  

2005–2006 y›llar›nda tar›m üretimi, yeterli ya¤›fl ve nem sayesinde büyü-
me gösterecektir. Toplam tah›l üretiminin bu y›l 209 milyon ton olaca¤› tah-
min edilmektedir ve bu oran geçen y›l›n toplam üretimimin % 2,3 üzerindedir.
Bunlar d›fl›nda fleker kam›fl›, ya¤l›k tohum ve elyaf üretiminde art›fl pamuk
üretiminde ise düflüfl beklenmektedir. 

SSaannaayyii  PPeerrffoorrmmaannss››  

Sanayi üretimi Nisan 2005 ve fiubat 2006 tarihleri aras›nda imalat sanayi
sayesinde iyi bir büyüme oran› yakalam›flt›r. ‹malat sanayi bu dönemde %9
büyümüfltür. Bu sektör tüm sanayi sektörünün % 93,4’nü oluflturmaktad›r. Ma-
dencilik sektöründe ise büyüme oran› ciddi bir düflüfl yaflam›flt›r. Bunun ne-
denleri aras›nda, Haziran 2005’te Bombay petrol yataklar› bölgesinde yaflanan
büyük yang›n ve baz› metallerin ç›kart›lmas›nda yaflanan azalma gösterilebi-
lir. Elektrik üretimi ise daha az bir düflüfl yaflam›flt›r. Kömür ve gaz yetersizli-
¤i de bu düflüflte etkili olmufltur. 

Ayn› dönemde sermaye ve tüketim mallar›nda önemli birer art›fl kaydedil-
mifltir. ‹lk kalemde büyüme %16,5 olmufl ve bu oran 1993–1994 y›l›ndan iti-
baren yakalanan en büyük orand›r. Bu oran›n yakalanmas›nda enerji üretim
tribünleri, tekstil makineleri, kazanlar, ulafl›m mallar›, gemi yap›m› ve tamiri,
lokomotif, vinç, laboratuar ve bilimsel mallar›n üretimindeki art›fllar önemli
rol oynam›flt›r. Basit ürünler ise önemsiz birer art›fl gerçeklefltirmelerine ra¤-
men karbon, çelik ve bak›r üretimindeki yüksek oranlardan yararlanmaya de-
vam etmifltir. Ara mallar› üremi ise pamuk ipli¤i, ifllenmifl deri, dizel ya¤, LPG
silindirleri, konserve kutular›, örme makineleri ve TV tüpü sektörlerindeki ne-
gatif büyüme nedeniyle düflük bir performans göstermifltir. 

.... 321



AAllttyyaapp››

Altyap› sektörü 2005-2006’da ufak bir büyüme göstermesine karfl›n, eko-
nomik büyüme için önemli bir sektör olmaya devam etmifltir. Bu sektördeki
zay›fl›klar›n giderilmesi de hükümetin önceliklerinden biridir. 

EEkkoonnoommiikk  BBeekklleennttii  AAnnkkeettlleerrii

Bu anketlere göre, sanayi sektörü performans›n› yak›n zamanda sürdürme-
ye devam edecektir. Dun and Bradstreet’in ifl dünyas› iyimserlik endeksi
Ocak-Mart 2006 döneminde, bir önceki döneme göre %21,1’lik art›fl kaydet-
mifltir. Bu endeks bir önceki çeyre¤e göre ise %10,3’lük bir azalma göstermifl-
tir. Fakat Ekim-Aral›k 2005 dönemi en yüksek seviyenin yakaland›¤› dönem
olmufltur. Aral›k 2005’te yap›lan bir ankete kat›lanlar›n %90’› önümüzdeki dö-
nemde sat›fllarda art›fl beklemektedir. %85’i daha yüksek karlar bekledikleri-
ni, %46’s› ise sat›fl fiyatlar›nda yükselme beklediklerini belirtmifllerdir. FIC-
CI’n›n fiubat 2006’da yapt›¤› bir ankete göre ise ekonomi güven endeksi son
15 çeyrekte yakalanan en yüksek seviyeye ulaflm›flt›r ve bu sonuç, cevap ve-
renlerin ülke ekonomisinin içinde bulundu¤u olumlu ortam› ve önümüzdeki
alt› ayl›k beklentilerini yans›tmaktad›r.  Sanayi sektörü içinde bulunan hizmet,
a¤›r ve hafif sanayi alt sektörleri içinde gelece¤e en olumlu bakan sektör ol-
mufltur. Bu sektörün %90’› ›l›ml›dan önemli oranlara kadar, önümüzdeki iki
çeyrekte daha iyi bir performans beklentisi içindedirler. Bu sektörü %78 ile
hafif sanayi ve %68 ile a¤›r sanayi takip etmektedir. Her ne kadar cevap ve-
renler sat›fllarda, ihracatta ve karda hafif bir durgunluk bekleseler de, önümüz-
deki 6 ay içinde yat›r›mlarda yeniden bir art›fl olaca¤›na dair belirtiler söz ko-
nusudur. Kat›lan flirketlerin %71’i, %75’in üzerinde kapasite kullan›m› belirt-
mifllerdir. 

Merkez Bankas›n›n Ocak-fiubat 2006’da yapt›¤› sanayiye bak›fl anketine
göre, ifl dünyas› beklenti endeksi Nisan-Haziran 2006 çeyre¤i için bir önceki
y›la göre %4,1 azalm›flt›r. Buna ra¤men endeks, yine geçen y›lla karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda neredeyse ayn› oranda gerçekleflmifltir. Ocak-Mart 2006 beklentileri,
anketin bafllamas›ndan itibaren kaydedilen en yüksek art›fl olan Ekim-Aral›k
2005’te %8,2’lik yükselmeden sonra bir önceki y›la göre %2,8 azalm›flt›r. An-
ket sonuçlar› Nisan-Haziran 2006 beklentilerinin bir önceki senenin ayn› dö-
nemine göre daha iyi oldu¤unu fakat kendilerinden önce gelen döneme göre
daha düflük oldu¤unu göstermektedir.

HHiizzmmeett  sseekkttöörrüü  

Hizmet sektörü, Nisan-Aral›k 2005 döneminde bir önceki y›la göre
%9,7’lik bir büyüme göstermifltir. Bu büyümenin ard›nda yatan neden, yukar-
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da belirtilen alt sektörlerdeki çarp›c› büyüme oranlar›d›r. Ticaret, turizm, ula-
fl›m ve iletiflim sektörleri iki haneli büyüme rakamlar›na, ihracatta ve ithalatta
artan hacim, demiryollar›, kargo ve sivil havac›l›k operasyonlar›nda artan ve-
rimlilik ve hacim, yerli ve yabanc› turizm sektörlerindeki büyüme ve cep tele-
fonu abonesi say›s›ndaki h›zl› art›fl sayesinde ulaflm›flt›r.  Banka mevduatlar›n-
daki sa¤l›kl› art›fl ve yiyecek d›fl› kredilerde sürekli art›fl ve bilgi teknolojileri-
ne dayal› hizmet ihrac›, finans, sigorta, emlak ve ifl hizmetleri alt sektörlerin-
deki büyümeye katk› sa¤lam›flt›r. Hindistan’›n yaz›l›m sanayi, baflar›l› olmaya
devam etmektedir. Hindistan dünyan›n “back office”si olma yolunda emin
ad›mlarla ilerlemektedir. “Fortune 500” içindeki birçok flirket, bilgi teknoloji
hizmetlerinin baz›lar›n› Hindistan’dan sat›n almakta, almayanlar ise artan
oranda bunun nedenlerini hissedarlar›na aç›klamak zorunda kalmaktad›rlar.
Hindistan’›n yaz›l›m gelifltirme ve di¤er sat›n al›nan hizmetler konusundaki
tecrübesi sayesinde, bu durum sadece maliyet avantaj› ile ilgili de¤il, ayr›ca
genç insanlar›m›z›n tecrübe ve yeteneklerinin artan oranda takdir edilmesiyle
ilgilidir. Bu entelektüel sermayemiz, Hindistan’›n stratejik rekabet gücünü da-
ha da art›rmas›n› sa¤layacakt›r. 

TTaassaarrrruuffllaarr vvee  YYaatt››rr››mmllaarr

Gayri Safi Tasarruf Oran›, GSMH içinde yaz›l› fiyatlarla 2003–2004 döne-
minde %28,9’dan, 2004–2005 döneminde % 29,1’e yükselmifltir. 

Yukarda bahsedilen olumlu geliflmeler ve sonuçta ortaya ç›kan iyimserlik
bu ortam›n 2006–2007 döneminde de devam edece¤ini göstermektedir. YKY
çekmekteki baflar›m›z hem yerel hem de yabanc› kaynaklar taraf›ndan finanse
edilen yüksek büyüme oranlar›na ulaflaca¤›m›z›n önemli bir göstergesidir. Yu-
karda bahsi geçen yüksek tasarruf oranlar›; yüksek reel faiz oranlar›n›n, düflük
enflasyonun ve sürekli artan kifli bafl› gelirlerin sonucudur. Orta vadede olum-
lu ekonomik ortam›n sürece¤i beklenirken, yabanc› sermaye ak›m› ve yüksek
tasarruf oranlar› da devam edecektir ve bunlar yüksek büyüme oranlar› yaka-
lanmas›nda önemli roller oynayacaklard›r. Hindistan’›n görünümü günümüz
itibariyle gayet iyi durumdad›r. Bankalar›n mali durumlar› güçlüdür. fiirketler
yüksek kar oranlar› yakalamakta, hisse senedi piyasas› rekor seviyelerde sey-
retmekte, yerel talep de buna ayak uydurmaktad›r. Emtia piyasalar› en güçlü
dönemini yaflamaktad›r. Yaz›l›m, tekstil, çelik gibi ana imalat sektörleri önem-
li getiriler sa¤lam›fl, di¤erleri de bunlar› takip edecek ve ihracatta önemli bir
art›fl sa¤layacakt›r. Mal ithalat› geçti¤imiz y›l %30 oran›nda artarak, yat›r›m-
lardaki h›zl› art›fl›n bir göstergesi olmufltur. Hükümet, enerji konusunda altya-
p›n›n yetersizli¤ini kabul etmekle birlikte, bu yetersizlikler özel sektör yat›-
r›mlar›yla kapat›lmaktad›r. ‹letiflim alan›nda, cep telefonu piyasas› flehirlerde
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doygunlu¤a ulaflm›fl ve taflraya girmeye haz›r hale gelmifltir. ‹ki havaalan›
özellefltirilmifl ve di¤erleri de s›rada beklemektedir. Havayollar›, Hindistan’›n
çok büyük ilerleme kaydedece¤i alanlardan biri olarak görülmektedir. 

‹‹kkiillii  aannttllaaflflmmaallaarr

Türkiye ve Hindistan aras›nda ekonomik iflbirli¤inin güçlendirilmesi ve
sürdürülmesi için geçti¤imiz dönemlerde birçok antlaflma imzalanm›flt›r. ‹lk
ikili antlaflma 1973 y›l›nda gerçekleflmifltir. Bu antlaflmay›, Türkiye-Hindistan
Ortak Ekonomik Komisyonu’nu (JEC) kuran 1983 tarihli antlaflma izlemifltir.
Bu komisyonun toplant›lar› dönüflümlü olarak Hindistan ve Türkiye’de top-
lanmaktad›r. 8. ve son toplant› 2000 y›l›nda Yeni Delhi’de düzenlenmifltir.
DE‹K ve FICCI aras›nda kurulan Hindistan-Türkiye Ortak ‹fl Konseyi (JBC)
ise 1996 y›l›nda hayata geçirilmifltir. 

Dönemin Baflbakan› Turgut Özal’›n 1986 y›l›nda Hindistan’› ziyareti esna-
s›nda “Sivil Havac›l›k Antlaflmas› imzalanm›flt›r.” Daha sonra Cumhurbaflka-
n› Süleyman Demirel’in 1995 tarihli Hindistan ziyaretinde ise çifte vergilen-
dirmenin engellenmesi yönelik ve turizm alan›nda iki antlaflma imzalanm›flt›r.
Eylül 1998 tarihli Cumhurbaflkan› R. Narayanan’›n Türkiye ziyareti esnas›nda
ise karfl›l›kl› yat›r›mlar›n teflviki, narkotik maddelerin kaçakç›l›¤›n önlenmesi,
CSIR ve TÜB‹TAK aras›nda iflbirli¤i ve iki ülkenin d›fl ticareti teflvik kurum-
lar› olan NCTP ve IGEME aras›nda iflbirli¤i antlaflmalar› imzalanm›flt›r. Bafl-
bakan Bülent Ecevit’in 2000 y›l›nda Hindistan’› ziyareti esnas›nda ise tar›m
alan›na yönelik bir iflbirli¤i antlaflmas› imzalanm›flt›r. Bir di¤er iflbirli¤i antlafl-
mas› ise Ulaflt›rma Bakan› Enis Öksüz’ün 2000 y›l› ziyareti esnas›nda demir-
yollar› sektörü için imzalanm›flt›r. Baflbakan A.B.Vajpayee’nin Eylül 2003
Türkiye ziyareti esnas›nda ise Bilim ve Teknoloji Alan›nda ‹flbirli¤i Antlaflma-
s› ve bilgi teknolojileri ve bilgisayar yaz›l›m› konular›nda iflbirli¤i protokolle-
ri imzalanm›flt›r.

KKaarrflfl››ll››kkll››  TTiiccaarreett

1980’lere kadar ikili ticaret hacmi önemsiz oranlarda seyrederken, ticaret
dengesi Türkiye’nin lehine olarak gerçekleflmifltir. Hindistan’›n Türkiye’ye ih-
racat› 1990’larda h›zla artmaya bafllam›flt›r. 2002 y›l›nda Hindistan’›n Türki-
ye’ye ihracat› %60 artarak 564 milyon USD’ ye yükselmifl ve toplam ticaret
hacmi 634 milyon USD olmufltur. Bu oran 2000 y›l›ndaki 437 milyon USD’lik
ticaret hacmi rekorunu da k›rm›flt›r. 2003 y›l›nda Hindistan’›n ihracat› 719
milyon USD’ ye yükselerek, 2002’den o döneme kadar %27’lik rekor bir bü-
yüme kaydetmifltir. Bu yak›n zamanl› büyümeye ra¤men, Hindistan’›n Türki-
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ye’ye ihracat›, Türkiye’nin toplam ithalat›n›n sadece %1’ini oluflturmaktad›r.
Bafll›ca ihracat ürünleri aras›nda organik kimya ürünleri, pamuk/pamuk ipli¤i,
sentetik fiber, plastik/plastik mallar bulunmaktad›r. Ayr›ca bronzlaflmaya yö-
nelik kimyasallar ve boyalar, makine parçalar›, hafif makineler, küçük elek-
trikli aletler, demir ve çelik ürünleri, ipek ve ipek ürünleri, elyaf ve elyaf ürün-
leri, deri ve araba yedek parçalar› gibi ürünler de Hindistan’›n Türkiye’ye ih-
racat› içindeki kalemlerdir. Türkiye’nin ihraç ürünleri aras›nda çelik ve çelik
ürünler,  nohut, kauçuk, tekstil makineleri, tekstil kumafllar›, kimyasallar ve
küçük oranlarda da olsa makine ve teçhizat ürünleri bulunmaktad›r. 

Kaynak: Hindistan Yüksek Komiserli¤i (Türkiye)

MMeevvccuutt  EEkkoonnoommiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  

Hindistan ve Türkiye ikili protokollerin gelifltirilmesi amac›yla çeflitli ant-
laflmalar imzalam›fllard›r. fiubat-Mart 2000 döneminde Hindistan’dan bir ta-
r›m delegasyonu Türkiye’yi ziyaret etmifltir. Ard›ndan Hindistan Çay Kuru-
lu’nun baflkan›nda aralar›nda bulundu¤u bir delegasyon May›s 2000’de Türki-
ye ziyaretinde bulunmufltur. 2002 y›l› istisna olmak kayd›yla ITPO, Uluslara-
ras› ‹zmir Ticaret Fuar›’na düzenli olarak kat›lmaktad›r. Türkiye ise 22. Hin-
distan Uluslararas› Ticaret Fuar›’na kat›larak bir ilki gerçeklefltirmifltir. 

Hindistan Demiryolu ‹nflaat fiirketi, (IRCON) 1990’l› y›llarda TCDD’den
ald›¤› 35 milyon USD’lik iki ihaleyi tamamlam›flt›r. 2000 y›l›nda dönemin
Türk baflbakan›n›n Hindistan ziyaretine kat›lan Türk inflaat flirketleri delegas-
yonunu, o y›l›n sonunda baflka bir delegasyon takip etmifl ve Hindistan’da pro-
jeler yapmak için çeflitli birimlerle görüflülmüfltür. Bu çabalar›n ard›ndan L‹-
MAK ve STFA, Hindistan’da otoyol projelerinin yap›lmas›na bafllam›flt›r. L‹-
MAK ile Punj Lloyd adl› Hindistan flirketi BCT boru hatt›n›n inflaat›nda bir-
likte çal›flm›fllard›r. Bu durum, Hindistanl› flirket için baflar› olarak görülmeli-
dir, çünkü bu ihalede hem Türk hem de küresel flirketlerin yaratt›¤› çok fliddet-
li bir rekabet ortam› söz konusu olmufltur. Kalpataru ve Gujarat ise BARMEK
ile birlikte TEAfi için enerji nakil hatlar› ihalesini kazanm›fllard›r. Ulusal ‹nfla-
at fiirketi  (NBCC) ise Marmara depreminden etkilenen alanlar için Acil Yeni-
den ‹nflaat Proje’sine dan›flmanl›k hizmetleri sa¤lam›flt›r.

• Toplamda Hindistan ve Türkiye aras›ndaki ticaret rakamlar› geçen on y›-
la göre % 50 oran›nda artm›flt›r. Mal ticaretinin yan› s›ra proje ve hizmet tica-
reti yeni büyüme alanlar› olarak teflvik edilmelidir. 

• Hindistan altyap›s›, yat›r›m için yeni bir sektör olarak yabanc› yat›r›mc›-
lara aç›lm›flt›r. Her ne kadar birçok Türk flirketi hâlihaz›rda Hindistan’da bu-
lunsa da yeni Türk flirketleri için birçok yat›r›m ve ifl olana¤› bulunmaktad›r.

.... 325



Bunu yan› s›ra di¤er birçok sektörü de yabanc› yat›r›mlara açm›fl bulunmakta-
y›z ve bu sayede firmalar için yat›r›m olanaklar› günden güne artmaktad›r.
H›zla büyüyen bir orta s›n›f›n varl›¤› ve hükümetin serbestleflme çabalar›, Hin-
distan’da yat›r›mlar› daha cazip bir hale getirmektedir. Geçti¤imiz y›llarda

Hindistan inflaat ve emlak sektörlerini yabanc› yat›r›mc›lara açm›fl, DTÖ stan-
dartlar›nda bir patent yasas›n› yürürlü¤e koymufl ve ABD ile “Open Skies”
antlaflmas›n› imzalam›flt›r. Ekonomimiz ve hisse senedi piyasam›z h›zla büyü-
mektedir. YKY çekmekteyiz ve bu alandaki baflar›m›z, dünya ekonomisinde
ve dünya güç dengesi sisteminde hak etti¤imiz yere ulaflmam›z› sa¤layacakt›r.
Düflük d›fl borç oran›m›z, kontrollü kur sistemimiz ve yeterli orandaki döviz
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rezervlerimiz h›zla büyüyen ekonomimizi d›fl floklardan korumaya muktedir-
dir. 

BBeekklleennttiilleerr vvee  ZZoorrlluukkllaarr

Hindistan-Türkiye karfl›l›kl› ticaret hacmi, mevcut potansiyelin çok alt›nda
gerçekleflmektedir. Her ne kadar Hindistan’›n ihracat› son iki y›lda rekor sevi-
yede büyüme oranlar› yakalasa da, ihraç mallar›m›z›n ço¤u tan›t›ml›k ilaçlar,
pamuk ipli¤i ve sentetik fiberden oluflmaktad›r. Bu ihracat hacmini sürdürme-
miz için ihraç ürünlerimizi çeflitlendirmeli, Türkiye’nin ithal etti¤i di¤er mal-
lara ve Hindistan ile rekabet içinde olan ülkelerin ihraç mallar›na yönelmeli-
yiz. Bu kategori içine plastik ilksel mallar ve ürünler, demir, çelik, makine par-
çalar›, küçük makine ve araçlar, elektrikli parçalar, küçük elektrikli aletler,
otomobil yedek parças› vb olabilir. Hindistan’›n en güçlü ihraç mal› olan fiber
sentetikte bile sentetik ipli¤e, pamuk ve ipli¤inden ise pamuklu kumafla dön-
me ve daha fazla katma de¤er yaratma imkân› bulunmaktad›r. ‹laç yap›m›, pa-
ra-t›bbi ürünler, düflük fiyatl› küçük arabalar, Hindistanl› ihracatç›lar›n at›l›m
yapabilecekleri kalemlerdir. Özellikle otomotiv sektöründe, TATA kamyonet-
leri, TELCO binek arabalar› ve TVS scooterlar› vb. için talep yo¤undur. 

Türkiye, Orta Asya’da ve Orta Do¤u’da inflaat sektörünün en güçlü isim-
lerinden biri haline gelmifltir. Türk inflaat flirketlerinin, Hindistan ve üçüncü ül-
kelerdeki projelerine ortak olmak her iki ülke içinde yararl› olacakt›r. Türkiye,
Orta Asya’dan Avrupa’ya kendi üzerinden petrol ve do¤al gaz sevk›yat›n› sa¤-
layacak büyük boru hatt› projelerine sahiptir. Bu projeler, Hindistanl› flirketler
için Türk inflaat sektörünün faaliyetlerine kat›lma f›rsatlar› yaratacakt›r. Hin-
distan flirketleri ayr›ca Güneydo¤u Anadolu’daki sulama ve enerji üretimi pro-
jelerinde tafleron firmalar olarak ya da do¤rudan kat›l›mla katk› sa¤layabilir-
ler. Bilgi teknolojileri (BT), tar›m ve elektronik, anahtar alanlar olarak ortaya
ç›kmaktad›r.

Türkiye ve Hindistan ziyaret edilecek ülkeler olarak iki ülkenin halklar›
aras›nda pek bilinmiyor. ‹stanbul-Delhi aras›ndaki do¤rudan uçufllar›n, Türk
Havayollar›n›n seferleri ile yeniden bafllamas› sonucu, turizmdeki bu potansi-
yeli gerçeklefltirme f›rsat› do¤mufltur. Türkiye, Hindistan’›n BT alan›ndaki
tecrübesinin ve birikiminin fark›nda olsa da Hindistan’›n Türkiye’deki BT
sektörüne kat›l›m› sadece e¤itimle s›n›rl› kalm›flt›r.  Bu alanda kendilerine bir
pazar pay› kapmak için Hindistanl› flirketlerin giriflken bir pazarlama strateji-
si izlemeleri gerekmektedir. ‹laç ve bioteknoloji konusunda ise Hindistan’›n
Ar-Ge çal›flmalar›, Türkiye’nin imalat anlam›ndaki kapasitesiyle karfl›l›kl› ç›-
karlar› gelifltirmek için birlefltirilebilir. Yüz yüze görüflmenin yararlar› yaz›l›
görüflmeden çok daha fazlad›r ve Hindistanl› ifladamlar› bunun fark›na vararak
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Türkiye’ye daha fazla ifl ziyaretlerinde bulunmal›d›rlar. 

Hindistan sanayisinin de katk›lar›yla Türkiye, gerek AB’ye gerekse Orta
Asya’ya aç›lan bir kap› olabilir. Günümüzün gere¤i daha fazla ticaret, ortak
proje ve ticari iliflkiler içeren kapsaml› bir ekonomik iliflki gerçeklefltirilmeli-
dir. Her iki ülkenin konumu, yüzy›l›m›z›n en önemli ekonomik ve siyasi gelifl-
melerine gebe olan co¤rafyalar›n en kritik noktalar›ndad›r. Bu nedenle, bahse-
dilen iflbirli¤i iki ülkeye büyük katk›lar sa¤layacakt›r.

KKaallkk››nnmmaa  SSoorruunnllaarr››  

Y›llar süren h›zl› büyüme süreci ve gelecekle ilgili iyimser beklentilerle
Asya, günümüz küresel ekonomisinde daha önce efli görülmemifl güce ve et-
kiye sahiptir. Önümüzdeki y›llar büyüme ve yeni f›rsat y›llar› olmal›d›r. Bu sa-
yede uluslararas› toplumun önemli sorunlar›na çözümler üretebilen üyelerden
olmam›z mümkün olabilecektir. Gelece¤e bakarken, öncelikle hem küresel
hem de bölgesel ekonomik büyümenin önündeki risklerin azalmad›¤›n›n far-
k›na varmal›y›z. Asya ekonomileri dikkatli olmal›, yöneticiler ve siyasetçiler
ak›ll› makroekonomik politikalarla, büyümeyi ve potansiyel floklardan korun-
may› sa¤layacak yap›sal reformlardan uzaklaflmamal›lard›r. Tüm büyümeye
ra¤men Asya, dünyadaki yoksul insanlar›n 2/3’ne ev sahipli¤i yapmaktad›r.
Asya’n›n artan refah›n› aram›zdaki yoksul insanlara yans›tmak önümüzdeki
en önemli vazifelerden biridir. Yat›r›mlarda önemli bir art›fl sa¤lanamazsa böl-
ge, bu amac› gerçeklefltirmekten son derece uzakta kalacakt›r. Bölge altyap›
eksikliklerinden muzdariptir ve bu sorunun çözümü için büyük yat›r›mlara ih-
tiyaç duyulmaktad›r. Bölge geniflledikçe, bölge hükümetleri büyümeyi daha
ekonomik ve çevre aç›s›ndan daha sürdürülebilir bir hale getirmenin gerekli-
li¤ini tan›mal›d›rlar. Basit ticari mant›k, bizim yat›r›mc›lar›m›z›n mukayeseli
avantajlara sahip olduklar› sektörlerde iflbirli¤ine gitmeleri gerekti¤ini göste-
rir. Türkiye, büyüyen Avrupa pazar› için Hindistanl› ifladamlar›na bir rampa
vazifesi görebilir. Bunun yan›nda Hindistan’›n bir milyar insan›yla büyüyen
bir Pazar olmakla birlikte Güney ve Güney Do¤u Asya pazarlar›na aç›lan ka-
p› vazifesi görmektedir. 

Hindistan ve Türkiye, ekonomik iflbirli¤inin h›zl› bir flekilde çeflitlendiril-
mesi için baflka nedenlere de sahiptirler. Her iki ülke de istikrarl› demokratik
uluslardan oluflmakta ve bu uluslar›n hukuk devletine sayg› gelene¤i bulun-
maktad›r. Yat›r›mlar› korumak ve ifl yaflam›n› teflvik etmek için gerekli tüm hu-
kuki düzenlemeler mevcuttur. Etkili düzenleme organlar›m›z ve ba¤›ms›z yar-
g›m›z bu ortam› daha da güçlendirmektedir. Ben, Asya Kongresi’nin kapan›-
fl›nda ekonomik, ticari ve mali alanlarda inisiyatifleri teflvik etmek ve bölgesel
ekonomik entegrasyona do¤ru yönelimi h›zland›rmak amac› tafl›yan bir “Türk
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Yüksek Ekonomi Konseyi” kurulmas›n› öneriyorum.

‹stikrar, demokrasi, demografi ile Hindistan’›n bu özellikleri onu de¤erli
bir yat›r›m mekân› yapmaktad›r. Bölgemiz küresel büyümenin motoru haline
gelmifltir. Bugün Asya’n›n önündeki en önemli hedef yüksek büyüme oranla-
r› yakalamaya uygun bölgesel ve uluslararas› bir ortam yaratmakt›r. Büyüme
h›z›n› sürdürülebilir hale getirecek politikalar izlemenin yan›nda, bölgeler ve
sosyal gruplar aras› daha eflit bir da¤›l›m›n sa¤lanmas› için politikalar izleme-
liyiz. Küresel dünyada büyüme ve ilerleme tek bafl›na sa¤lanamaz. Ülkeler ön-
lerindeki kalk›nma sorunlar›n› aflmak ve küresel rekabet gücüne kavuflmak
için birbirleriyle iflbirli¤i içinde olmal›d›rlar. Bölgesel iflbirli¤i yönündeki ça-
balar›m›z›n artt›r›lmas›, eflitlikçi ve sürdürülebilir kalk›nmada Asya’n›n bir
model olmas›nda ve bu sayede küresel refah, istikrar ve bar›fl›n önemli bir ak-
törü olmas›nda kritik bir öneme sahiptir. Benim Türkiye ziyaretimin ve size
yapm›fl oldu¤um sunumun ana fikri fludur: iliflkilerimizi niteliksel aç›dan yeni
bir seviyeye getirmeliyiz. Bu amaçla Türkiye-Hindistan ortakl›¤› için bireysel
güçlerimize ve mukayeseli avantajlar›m›za dayal› uzun vadeli bir vizyona sa-
hip olmal›y›z. fiu an dünyam›zda süre gelen de¤iflimlerin parças› olmak konu-
sunda kararl›l›¤›m›z› korumal›y›z. Bölge olarak ve uluslararas› toplumun bir
üyesi olarak karfl›m›za ç›kan sorunlar art›k ulus seviyesinde çözümlenemez.
Bugün, tarihin ve siyasetin yaratt›¤› ayr›l›klar›n üstesinden gelme ve karfl›l›k-
l› ç›karlara dayal› yeni bir ekonomik ortakl›k infla etme ihtiyac› her zamankin-
den daha fazlad›r. Hindistan kendi ad›na bu çaba için haz›rd›r. Önümüzdeki
yüzy›l Asya yüzy›l› olacakt›r. Buna inanal›m ve bu aflikâr kaderimizi gerçek-
lefltirelim. Bugün ve yar›n ikisi de bizimdir.  

VVII..  DD››flfl  EEkkoonnoommii  

Hindistan’›n ödemeler dengesi 2005–2006 döneminde ham petrol fiyatla-
r›ndaki art›fla ra¤men sa¤l›kl› bir seyir izlemifltir. Mal ihracat› canl›l›¤›n› ko-
rurken, kayna¤› bilinmeyen hesaplardaki fazlal›k, hizmet ihracat›ndan ve özel
gelirlerden gelen katk›yla olumlu yönde gerçekleflmifl ve ticaret aç›¤›n›n bü-
yük bir k›sm›n› kapatm›flt›r. Bunlara ra¤men cari aç›k 2005-2006’n›n ilk do-
kuz ay›nda yat›r›mlar ve talepteki büyümelerle birlikte artm›flt›r. Sermaye ak›-
m› ise yerel mali ürünlere olan artan talep nedeniyle büyük oranlarda gerçek-
leflmifltir. Tüm bu nedenlerle birlikte toplam ödemeler dengesi döviz rezervle-
rindeki 10,1 milyar USD’lik art›fl ve Hindistan Milenyum Kâ¤›tlar›’n›n (IMD)
anapara ve faiz geri ödemeleri nedeniyle ç›kan 7,1 milyar USD ile sorunsuz
bir dönem geçirmifltir. IMD’nin geri ödenmesi ile d›fl borç konusunda çok
önemli bir düflüfl kaydedilmifltir. 

UUlluussllaarraarraass››  ggeelliiflflmmeelleerr
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Dünya ekonomisinde, uygun mali piyasa koflullar› ve makroekonomik po-
litikalar sayesinde 2005 y›l›nda güçlü bir büyüme gözlemlenmifltir. 2004 y›l›n-
daki söz konusu büyümeden sonra, ABD ekonomisi 2005 y›l›nda yaflanan ka-
s›rga felaketlerinin de etkisiyle biraz yavafllam›flt›r. 2005’in bafl›nda Japonya
ekonomisinde yakalanan büyüme h›z› tüm y›la yay›lm›flt›r. ‹hracat ve sabit ya-
t›r›mlar sayesinde bafllayan toparlanma, hane halk› harcamalar› ve ev yat›r›m-
lar› ile desteklenmeye devam ederken, Avro bölgesi de 2005’in ikinci yar›s›n-
da ›l›ml› bir toparlanma göstermifl, fakat büyüme Almanya ve Fransa’daki ya-
vafllamadan dolay› 2004 rakam›n›n alt›nda gerçekleflmifltir. Çin ve Hindis-
tan’›n sürükledi¤i kalk›nmakta olan ülkelerde ise GSMH büyümesinde yaka-
lanan h›z devam etmifl ve bu küresel büyümeyi artt›ran en önemli faktör hali-
ne gelmifltir. (tablo 46). Asya Kalk›nma Bankas›’n›n tahminlerine göre 2004
y›l›ndaki %7,8 büyümeden sonra 2005’te de % 7,4’lük bir büyüme kaydedil-
mifltir.

Gelece¤e yönelik tahminler, dünya ekonomisinin 2006 y›l›nda da büyüme-
ye devam edece¤i fleklindedir. Fakat bu beklentiler, yüksek petrol fiyatlar› ve
küresel dengesizlikler nedeniyle riske girebilir. Katrina kas›rgas›n›n etkisinden
kurtulup düflme e¤ilimi gösteren rekor seviyelerdeki ham petrol fiyatlar›, 2006
bafl›ndaki jeopolitik belirsizlikler yüzünden tekrar toparlanm›flt›r. Küresel ma-
li dengesizliklerin sürmesi, dünya büyüme oranlar› üzerinde risk yaratan ikin-
ci faktördür. Bu riskin en görünür yan›, cari aç›¤› sürekli büyüyen, ABD ile ca-
ri aç›¤› sürekli fazla veren Rusya ve Suudi Arabistan gibi petrol üreticileri ve
Japonya ile Çin gibi yükselen Asya ülkeleridir.  

TTaabblloo  4466  Büyüme Oranlar›
FY: 2004–5 X: FY 2005–6
Kaynaklar: World Ekonomik Outlook September 2005 IMF; The Econo-

mist;
Tthe OECD

ABD’nin cari aç›¤› 2004 y›l›nda GSMH’ sinin  %5,7’si olarak gerçekleflir-
ken, bu oran 2005’te %6,4’e ç›km›flt›r. 2007 OECD tahminlerine göre oran,
2007’de %7 olacakt›r. Bu aç›klar›n düzensiz bir flekilde kapat›lmaya çal›fl›lma-
s›, küresel büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Ayr›ca kufl gribi küresel ekonomi,
özellikle de Asya bölgesi için risk oluflturmaktad›r. DB tahminlerine göre, bir
y›l sürecek olan bir salg›n dünya ekonomisine 800 milyar dolara mal olabilir
ve bu oran küresel hâs›lan›n %2’sine tekabül etmektedir. 

Uluslararas› Finans Enstitüsü’ne (IIF) göre, yükselen piyasalara akan net
sermaye hacmi 2004 y›l›ndaki 329 milyar USD’den, 2005 y›l›nda tüm zaman-
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lar›n en yüksek rakam› olan 400 milyar USD’ ye yükselmifltir. Bu hacmin bü-
yük k›sm›, portfolyo yat›r›mlar› ve ticari banka kredilerinden oluflmufl, bunun
yan›nda do¤rudan hisse yat›r›mlar› ve bono al›mlar› 2004 oranlar›n› koruma-
y› baflarm›flt›r. IIF’ ye göre, 2006 y›l›ndaki hacim 337 milyar USD seviyesin-
de gerçekleflecektir. Bu azalman›n nedeni ise yat›r›mc›lar›n 2006 y›l›nda yapa-
caklar› geri ödemeleri 2005 y›l›ndan finanse etme istekleridir.  

Dünya ihracat› USD olarak 2005 y›l›nda tahmini %12,1’lik bir at›fl göster-
mifltir. Bir önceki y›l bu oran %21,2 olarak gerçekleflmifltir. (Tablo 47) Kalk›n-
makta olan ülkelerin ihracat› %18,1 büyüme gösterirken, kalk›nm›fl ülkelerin
ihracat› %7,9 artm›flt›r. Buna ra¤men, her iki grup ta gözlemlenen büyüme ön-
ceki y›la göre düflüfl göstermifltir. BM’nin World Economic Situation and
Prospects 2006 yay›n›na göre, dünya ticareti 2006 y›l›nda %7,2 büyüyecektir
ki;  bu 2005’in %6,6’l›k büyüme oran›n›n da üzerindedir. 2006 y›l›nda kalk›n-
makta olan ülkelerin ihracat›n›n %8,7 büyüme gösterece¤i tahmin edilmekte,
bu oran kalk›nm›fl ülkeler için de %6 olarak verilmektedir. 

TTaabblloo  4477::  ‹hracatta Büyüme: Küresel Senaryo

Kaynak: International Financial Statistics online hizmetleri, IMF Nisan
2006 ve DGCI&S

MMaall  TTiiccaarreettii  

2005-2006’da Hindistan’›n ihracat performans› dört y›l art arda olmak üze-
re yüksek büyüme h›z›n› sürdürmüfltür. Bu performansta elveriflli küresel talep
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flartlar› ve imalat sektörünün artan rekabet gücü etkili olmufltur. Ticari ‹stihba-
rat ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü  (DGCI&S) verilerine göre, Hindistan’›n ih-
racat› 2005–2006 döneminde %24,7 artm›fl, bir önceki y›l ise bu oran % 26,4
olarak gerçekleflmifltir. 

‹hracattaki art›fl genifl bir sektörel da¤›l›m göstermifltir. Teknik mallar,
tekstil, kimyasallar, k›ymetli tafl ve mücevherler ile petrol ürünleri ihracattaki
büyümenin temelini oluflturmufllard›r. 

TTaabblloo  4488  Ana ‹hraç Mallar› Nisan-Aral›k

Kaynak: DGCI&S

(Tablo 48) ‹lksel ürünler içinde tar›m ürünleri ve bunlar›n yan ürünlerinin
ihracat› artm›fl ve bu kalemde bafl› pirinç pamuk, kahve ve deniz ürünleri çek-
mifltir. Teknik mallar kategorisinde, makine ve enstrüman, ulafl›m araçlar› ve
metal ürünler gibi teknoloji yo¤unluklu mallar önemli bir konuma sahiptirler.
Tekstil ürünleri ihracat›ndaki art›fl ABD ve AB gibi büyük al›c›lar›n taleplerin-
deki toparlanma sayesinde gerçekleflmifltir. Haz›r giyim ihracat›, Nisan-Aral›k
2005 döneminde ihracat art›fl›n›n %73,2’sini gerçeklefltirmifltir. K›ymetli tafl
ve mücevherler, büyüme h›zlar›n› ana pazarlardan gelen talepler sayesinde ko-
rumufllard›r. Petrol ürünleri ihracat›ndaki art›fl ise bahsedilen dönemde %63,4
olarak gerçekleflmifl ve bundan önceki dönemde %95,2 olan art›fltan sonra ya-
flanan bu görece düflük büyüme, petrol ürünlerinin fiyatlar›nda yaflanan art›fl-
tan kaynaklanm›flt›r. 

Ülkeler aras›nda ABD, Hindistan ihraç mallar› için en büyük pazar olma-
ya devam etmifltir. 2005–2006 döneminde tüm ihracat›n %17,2’si bu ülkeye,
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%8,2’si BAE’ye, %6’s› ise Çin’e yap›lm›flt›r. Bu üç büyük pazardan Çine ya-
p›lan ihracat %45,9 artm›fl, bunu %25,8 ile ABD ve %20,4 ile BAE izlemifltir.
Bölgesel olarak AB, Hindistan’›n toplam ihracat›n›n %21,7’sinin gerçekleflti-
¤i yerdir. Hindistan’›n kalk›nmakta olan ülkelere ihracat› ise keskin bir flekil-
de büyümeye devam etmifltir. Nisan-Aral›k 2005’te bu oran %38,5 olarak ger-
çekleflmifl ve bir önceki dönemin büyüme oran›n›n %1,7 üzerinde olmufltur.
Bu grupta Latin Amerika ülkelerine olan ihracat %48,5 ile en h›zl› geliflen ka-
lem olmufltur. 

Öte tarafta Hindistan’›n ithalat› 2005–2006 döneminde %31,5’lik bir bü-
yüme göstermekte ve bu rakam büyüyen bir ekonomide artan petrol ve petrol
d›fl› ithalat› yans›tmaktad›r. Petrol, ya¤ ve ya¤ ürünleri (POL) ithalat›nda bah-
sedilen dönemde gerçekleflen %46,8’lik art›fl ise artan ham petrol fiyatlar›n›n
yans›mas›d›r. 

Hindistan’da ham petrol fiyat› bu dönemde 55,4 USD/varil ortalamas›n›
yakalam›flt›r ki; bu %42,4’lük bir art›fl demektir. Hacim anlam›nda, ithalat bu
dönemde bir önceki dönemin %5,5’lik art›fl›n›n alt›nda kalarak %3,2 olarak
gerçekleflmifltir. 

Petrol d›fl› ithalat ise 2005–2006 döneminde %25,6 artm›fl, bu oran bir ön-
ceki dönem %33,3 olmufltur. Bu yüksek art›fl oranlar› ülkedeki yat›r›m talebi-
nin yans›malar›d›r. Sermaye mallar› ithalat› canl›l›¤›n› sürdürmüfl ve bu grup-
ta makine ithalat›, (elektrik ve elektronik d›fl›nda) ulafl›m araçlar›, metal mal-
lar ve makine parçalar› ithalat› art›fl göstermifltir. 

Temel endüstriyel girdilerin ithalat› (petrol d›fl› mallar›n ithalat› –alt›n ve
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gümüfl d›fl›nda, toptan tüketim mallar›, imal gübreler ve profesyonel makine-
ler) Nisan-Aral›k 2005 döneminde %36,6’l›k bir art›fl sa¤lam›fl, bu oran bir ön-
ceki dönemde ise %35,7 olmufltur. Alt›n ve gümüfl ithalat› ise bir azalma gös-
termifltir. Bunun nedeni de di¤erlerinin yan›nda uluslararas› alt›n fiyatlar›nda-
ki yüksek art›fla ba¤lanabilir. (Tablo 49)

Nisan-Aral›k 2005 döneminde Çin, ithalat yap›lan ülkelerin bafl›nda gel-
mifltir ve Hindistan’›n tüm ithalat›n›n %7,4’ü bu ülkeden gerçekleflmifltir. Bu-
nu %5,6 ile ABD, %4,8 ile ‹sviçre, % 4,1 ile Almanya ve % 3,6 ile Belçika iz-
lemifltir. 

TTaabblloo  4499  Ana ‹thal Mallar› Nisan-Aral›k

*alt›n gümüfl d›fl›nda petrol d›fl› ithalat toptan tüketim mallar› imal ürün-
ler gübreler ve profesyonel aletler.

Kaynak: DGCI&S

TTaabblloo  5500::  Hindistan’›n Mal Ticareti 

* Nisan Aral›k

Not parantez içindeki rakamlar bir sene önceki dönemle bu dönem aras›n-
daki de¤iflim yüzdesidir.

Kaynak: DGCI&S

Yükselen ithalat oranlar›yla beraber ticaret aç›¤› 2005-2006’da 39,6 milyar
USD olarak gerçekleflmifltir ve bu oran bir önceki dönemdeki ticaret aç›¤›ndan
%52,7 daha fazlad›r. (Tablo 50). Petrol d›fl› ticaret aç›¤› 2005–2006 dönemin-
de 8,7 milyar USD iken bu oran bir önceki dönemde sadece 3,3 milyar USD
olarak gerçekleflmifltir. 
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