
Genel Bilgiler: 

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI 
DIŞ TİCARET BİRİMİ 

Hindistan Ülke Kimliği 

 Hindistan güney Asya’da yer almakta olup; 
güneyinde Hint Okyanusu, batısında Pakistan, 
kuzeyinde Çin, Bhutan ve Nepal, doğusunda ise 
Bangladeş ve Myanmar ile komşudur. Yüzölçümü 
bakımından dünyanın yedinci büyük devletidir. 
Hindistan’ın güneyinde tropikal muson iklimi hakim 
iken kuzeyinde iklim ılımandır. Hindistan’ın güney ve 
orta kesimleri platolardan oluşurken batısında 
çöller, kuzeyinde ise Himalaya Dağları yer alır. 
Hindistan doğal kaynaklar bakımından çok zengin 
bir ülke değildir. Hindistan dünya yüzeyinin %
2,4’ünü kaplamasına rağmen, dünya nüfusunun %
17’sini barındırmaktadır. 

 Bu yüzden doğal kaynak ihtiyacı fazladır. Hindistan’daki en önemli madenler kömür, 
demir ve boksittir. Petrol ve gazın büyük çoğunluğu ithal edilmektedir. Büyük coğrafi ve iklimsel 
farklılıklar bölgeler arasında gelir dağılımı ve ekonomik gelişmişlik farklılıklarının sebeplerinden birisidir. 
Gelişmiş ülkelerin tersine bir durum olarak çalışan nüfusun %60’ı tarım sektöründe istihdam 
edilmiştir. Göç artmasına rağmen hala sınırlıdır ve Hintlilerin büyük çoğunluğunun geçimi toprağa 
bağlıdır. Ekilebilir arazinin %40’ı sulanabilir durumdadır ve geriye kalan arazilerde tarımsal üretim 
yıllık muson yağmurlarına bağımlıdır. 

Genel Ekonomik Durum: 
 Hindistan ekonomisi iki farklı yapıya sahiptir. Bir yanda, orta sınıfın en zekilerini çalıştıran modern 
ve küresel rekabet gücüne sahip bilgiye dayalı hizmetler sektörü, diğer yanda çoğunlukla az 
eğitimli işgücünün çalıştığı ve rekoltesi yağışlara bağlı tarım sektörü yer almaktadır. İmalat sektörü 
geleneksel olarak kalitesiz mallar nedeniyle yetersiz olmasına rağmen, bu durum son yıllarda 
değişmeye başlamıştır. Hizmetler sektöründeki güçlü büyüme neticesinde sektörün GSYİH içinde payı 
2017 yılında %46,5 olarak gerçekleşirken, sanayinin payı %29,1, tarım sektörünün payı ise %17,1 
olmuştur. 2018 yılı tahminlerine göre ise ana sektörlerin GSYİH’dan aldıkları pay şu şekildedir: Tarım %
16,5; sanayi %29,4 ve hizmetler %47,2. 

 Son yıllarda ekonominin tarıma bağımlılığı azalmış olsa da GSYİH’deki dalgalanmalar hala yıllık 
muson yağmurlarının sonuçlarına bağlıdır. Toprak sahiplerinin çoğunluğu geçinecek kadar tarım 
yapabilmektedirler ve çoğu çiftçi ailesi yoksulluk sınırının altında yaşam sürdürmektedirler. Hindistan 
özellikle kırsal alanda dünyadaki en kötü insani gelişim indekslerinin bazılarına sahiptir. Buna karşın, 
Hindistan aynı zamanda çok sayıda yüksek nitelikli işgücüne ve birkaç tane uluslararası endüstriyel 
gruba da sahiptir. 



Hindistan’nın Dış Ticaret Seyri (Milyon ABD Doları): 

      YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 
2016 260.327 356.705 617.032 - 96.378
2017 295.847 444.053 739.900 - 148.206
2018 323.056 507.580 830.636 - 184.524

Kaynak: www.trademap.org 

 2018 yılı itibariyle ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler: İşlenmiş petrol ürünleri, elmaslar, 
mücevherat, ilaçlar, pirinç, binek araçlar, kabuklu hayvanlar, otomotiv aksam ve parçaları, sığır eti ve 
işlenmemiş alüminyum olmuştur. 

 2018 yılı itibariyle ülkenin ithalatındaki başlıca ürünler: Ham petrol, işlenmemiş altın, 
elmaslar, telefon cihazları, taş kömürü, petrol gazları, palm yağı, otomatik bilgi işlem makineleri, 
optik okuyucular, transistörler ve otomotiv yan sanayi ürünleri olmuştur. 

Türkiye ile Ticaret: 
Hindistan’a Başlıca İhraç ürünlerimiz: 

 İhracatımızda ilk sıralarda yer alan ürünler, mermer ve traverten, demir – çelik ürünleri, 
karayolları taşıtları için aksam ve parçalar, deri, altın, yıkama makineleri, petrol yağları, tabii boratlar, 
karbonat ve ferro alyajlar gibi ürünlerdir. 

Hindistan’dan başlıca ithal ürünlerimiz: 

 İthalatımızda başta gelen kalemler, petrol yağları, sentetik iplikler, karayolları taşıtları için aksam 
ve parçalar, boya, işlenmiş alüminyum, transistörler, polimer ürünler, suni lifler ve kahve gibi ürünlerden 
oluşmaktadır. 

Türkiye-Hindistan Dış Ticaret Seyri, (Milyon Dolar): 

 YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 
2016 652,0 5.757,2 6.409,2 -5.105,2
2017 758,6 6.216,8 6.975,4 -5.458,2
2018 2.032,1 5.357,2 7.389,3 -3.325,1

Kaynak: TÜİK 

Sivas ile Ticaret: 
Sivas – Hindistan Dış Ticaret Verileri (ABD Doları): 

YIL İHRACAT DENGE 
2017 210.207 

İTHALAT 
11.436.322 -11.226.115

2018 251.453 6.602.696 -6.351.243
2019 256.983 6.882.031 -6.625.048

Kaynak: TÜİK 

http://www.trademap.org/

