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Türkiye ile Hindistan aras›nda
ekonomik iﬂbirli¤i geliﬂiyor
TOBB ETÜ’de düzenlenen, “Türk-Hint ‹ﬂbirli¤i Toplant›s›”nda konuﬂan TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer, Türkiye ile Hindistan aras›ndaki ticari dengenin
giderek Türkiye aleyhine iﬂledi¤ini, ancak baﬂta enerji ve inﬂaat olmak üzere
çeﬂitli sektörlerde karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤i imkânlar› bulunan iki ülke aras›ndaki
ticaretin dengelenerek art›r›lmas›n› istediklerini söyledi.
yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye ile Hindistan aras›ndaki ticari dengenin giderek Türkiye aleyhine
iﬂledi¤ini belirtti ve iki ülke aras›ndaki ticaretin
dengelenerek art›r›lmas›n› istediklerini söyledi.
Orta Do¤u, Afrika ve Güney Asya’da anahtar teslimi projeleri üstlenen Hint inﬂaat ve taahhüt firmalar›yla Türk firmalar›n›n Rusya ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u pazarlar›nda birlikte
hareket edebileceklerini ifade eden Koçer, enerji
üretimi ve da¤›t›m›, liman, otoyol ve köprü inﬂas›, petrol ç›kar›m› ve rafine edilmesi, elektronik,
g›da iﬂleme ve paketleme sektörlerinde de iﬂbirli¤i imkânlar› bulundu¤unu dile getirerek,
“Hindistan ﬂirketlerini, tamamlay›c› özelliklerimizi de¤erlendirerek ülkemizin yat›r›m avantajlar›ndan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

AYDIN: “TÜRK‹YE H‹ND‹STAN B‹RL‹KTE
ÜRETMEL‹”

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakan› Anand Sharma, Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve GSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Nejat Koçer,
DE‹K Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi Eﬂbaﬂkan› Jefi Kamhi.

ürkiye-Hindistan Ekonomik ve Teknik ‹ﬂbirli¤i Karma Komitesi (KEK) toplant›s› için Ankara’da bulunan Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakan› Anand
Sharma Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (TOBB ETÜ) düzenlenen “Türk-Hint ‹ﬂbirli¤i Toplant›s›”na kat›ld›. Toplant›, Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Sanayi Odas› (GSO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Nejat Koçer, Türk-Hindistan
‹ﬂ Konseyi Eﬂbaﬂkan› Jefi Kamhi ve Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›
Baﬂkan Yard›mc›s› Arda Aç›ksöz’ün kat›l›m›yla 8 Eylül’de yap›ld›.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer “Türk-Hint ‹ﬂbirli¤i Toplant›s›”nda

T

62 EKONOM‹K FORUM k Eylül 2009

Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n yapt›¤› konuﬂmada, tarih boyunca ülkeler aras›nda kültürleri
taﬂ›yanlar›n büyük ölçüde ticaretle, iktisatla u¤raﬂanlar oldu¤unu vurgulayarak, bilimde, teknolojide ve ticarette ön yarg›lar›n az oldu¤una iﬂaret etti. Ekonomik bir birlik olarak ortaya ç›kan
Avrupa Birli¤i’nde (AB), “hiçbir ekonomi, siyasetsiz yürüyemeyece¤i için” ikinci etapta siyasetin ortaya ç›kt›¤›n› belirten Ayd›n, özellikle Türkiye’nin üyeli¤i söz konusu oldu¤unda tahmin
edilemeyecek boyutta kültür konular›n›n ön plana ç›kt›¤›n› söyledi.
Hindistan’›n pek çok alanda önemli aﬂamalar
katetti¤ini belirten Bakan Ayd›n, Türkiye ile bu
ülkenin baﬂta bilim ve teknoloji alan› olmak üzere tüm alanlarda birlikte çal›ﬂmas›, birlikte üret-
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Türkiye ve Hindistan
aras›nda ticaret hacmi
Türkiye ile Hindistan aras›nda 2006 ve 2007
y›llar›nda s›ras›yla 1,8 milyar dolar ve 2,6 milyar dolar
olan ticaret hacmi, 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre
yüzde 14 oran›nda art›ﬂ göstererek 3 milyar dolara
ulaﬂt›. Türkiye’nin Hindistan’a, 2006 ve 2007 y›llar›nda
s›ras›yla 222 milyon dolar ve 348 milyon dolar olarak
gerçekleﬂen ihracat›, geçen y›l, bir önceki y›la göre
yüzde 56 oran›nda artarak 543 milyon dolara ç›kt›.
Hindistan’a ihraç edilen baﬂl›ca ürünler aras›nda
haﬂhaﬂ tohumu, mermer ve traverten, demir, çelik ve
motorlu kara taﬂ›tlar› yer al›yor. Bu ülkeden ithal
edilen ürürler aras›nda ise suni lifler, kimyasal
maddeler, otomobil ve pamuk önemli yer tutuyor.

mesi gerekti¤ini dile getirdi.
“Siyasetçilere düﬂen yeni engeller inﬂa etmek
de¤il, var olan engelleri ortadan kald›rmakt›r”
diyen Ayd›n, hükümet olarak buna hayati önem
verdiklerini, bu çerçevede bürokrasiyi azaltmak
için pek çok düzenleme yapt›klar›n› söyledi.
Hindistan’da Türkiye’ye karﬂ› y›k›c› bir ön yarg›
bulunmad›¤›n›, ayn› ﬂekilde Türkiye’de de Hindistan’a karﬂ› ön yarg› olmad›¤›n› anlatan Ayd›n,
ﬂöyle devam etti:
“AB ile ilgili mücadelemizde en çok ön yarg›lardan yak›n›yoruz. Gerçekten de o kadar çok
ön yarg› var ki bu ön yarg›lar›n bir k›sm›n›n zay›flamas› için üç, beﬂ senemi verdim. Avrupa’da
160 noktaya seyahat etmek zorunda kald›m.”
Bakan Ayd›n, Türkiye ile Hindistan aras›nda
ticarette baﬂta Serbest Ticaret Anlaﬂmas› olmak
üzere çeﬂitli sorunlar bulundu¤unu, ancak bu
sorunlar›n çözümü için önemi ad›mlar at›laca¤›na inand›¤›n› söyledi. Ayd›n, bu engeller kalkarsa k›sa zamanda her iki ülkeye huzur verecek büyük rakamlarla konuﬂulabilece¤ini de sözlerine
ekledi.

SHARMA: “BÜYÜK RESM‹ GÖRMEK
ÖNEML‹”
Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakan› Anand
Sharma da iki ülke aras›ndaki çok sektörlü iﬂbirli¤ini geliﬂtirmenin yollar›n› aramak üzere burada bulunduklar›n› belirtti. Türkiye’nin “medeniyetler beﬂi¤i” oldu¤unu, bu beﬂik içinde insanlar›n yüz y›llard›r bir arada hoﬂgörü içinde yaﬂad›k-

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakan› Anand Sharma, Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer.

lar›n› ifade eden Sharma, Türkiye’nin demokratik gelene¤e sahip oldu¤unu vurgulad›. Türkiye’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri do¤rultusunda Hindistan’›n
gelece¤ini destekledi¤ini, bu ülkeye demokratik yolda yard›mc› oldu¤unu belirten
Sharma, bugün de iki ülke aras›ndaki ekonomik iliﬂkilere ivme kazand›r›lmas› gerekti¤ini dile getirdi.
Türkiye ile Hindistan aras›ndaki ticaret hacminin üç milyar dolar düzeyinde bulundu¤unu, bunun potansiyeli yans›tmad›¤›n› ifade eden Sharma, “Her iki ülke de
büyük ekonomiler, umut vaat eden ekonomiler… Türkiye ile Hindistan’›n çok daha büyük iﬂlere imza atacaklar›na inan›yorum” dedi.
‹ki ülke aras›nda teknoloji ve know-how transferlerinin yap›lmas›, bilim, teknoloji ve e¤itim alanlar›nda iﬂbirli¤ine gidilmesi gerekti¤ini belirten konuk Bakan
Sharma, “Her iki hükümet de do¤ru ortam› yaratma ve idame ettirmede birbirine
yard›mc› olmal›. ‹ki ülke aras›ndaki ticarette dezavantajl› bir durum varsa daha geniﬂ bir bak›ﬂ aç›s› yakalamak ve rakamlara tak›lmamak laz›m. Büyük resmi görmek
önemli” diye konuﬂtu.
Önümüzdeki y›llarda dünyada küresel krizin de etkisiyle yeni f›rsatlar do¤abilece¤ini, pek çok ülkenin korumac›l›k politikalar›n› benimsedi¤ini kaydeden Sharma,
bu zamanlarda iki ülke aras›ndaki iliﬂkilerin art›r›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.

KAMH‹: “BÜTÜN ALANLARDA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ‹MKÂNI VAR”
Türk-Hindistan ‹ﬂ Konseyi Eﬂbaﬂkan› Jefi Kamhi de iki ülke aras›nda bütün
alanlarda iﬂbirli¤i imkânlar› bulundu¤unu ifade etti ve “Bakanlardan ﬂunu istiyoruz;
iﬂimizi zorlaﬂt›racak iﬂ adamlar›n› oyalayacak bir bürokrasi de¤il, bize yard›mc› olacak bir bürokrasi ortaya koyun” ﬂeklinde konuﬂtu.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan Yard›mc›s› Arda Aç›ksöz
de konuﬂmas›nda Türkiye ekonomisi ve son y›llarda kaydedilen geliﬂmelere iliﬂkin
bilgi verdi.
Türkiye’nin büyük bir pazar oldu¤unu kaydeden Aç›ksöz, “Avrupa’n›n en h›zl› büyüyen ülkesi, emek gücüne sad›k oluﬂu, yine Avrupa'n›n en az izin gününe sahip ülkesi, enerji arz› konusunda önemli bir koridor ve bürokrasinin azalt›lmas› yolunda gidilen yap›sal reformlar” nedeniyle kesinlikle yat›r›m yap›lmas› gereken bir
ülke oldu¤unu söyledi.
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