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HOME                                                                                                           GİRİŞ 
 

A MAJOR NEW NATIONAL PROGRAM. DESIGNED TO FACILITATE 
INVESTMENT. FOSTER INNOVATION. ENHANCE SKILL 
DEVELOPMENT. PROTECT INTELLECTUAL PROPERTY. AND BUILD 
BEST-IN-CLASS MANUFACTURING INFRASTRUCTURE. THERE'S 
NEVER BEEN A BETTER TIME TO MAKE IN INDIA. 
 

YATIRIMLARIN KOLAYLAŞTIRILMASI, YENİLİKLERİN TEŞVİK 
EDİLMESİ, BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ, FİKRİ MÜLKİYET 
HAKLARININ KORUNMASI VE EN SAĞLIKLI İMALAT ALTYAPISININ 
GELİŞTİRİLMESİNE ODAKLANAN BÜYÜK VE YENİ BİR ULUSAL 
PROGRAM;  HİNDİSTAN’DA YATIRIM YAPMAK VE ÜRETMEK İÇİN 
BUNDAN DAHA İYİ BİR ZAMAN HİÇ OLMAMIŞTI… 



SECTORS         SEKTÖRLER 
 
AUTOMOBILES        OTOMOBİLLER 
 

SUMMARY 

 Seventh-largest producer in the world with an average annual 
production of 17.5 Million vehicles. 

 4th largest automotive market by volume, by 2015. 

 4 large auto manufacturing hubs across the country. 

 7% of the country’s GDP by volume. 

 6 Million-plus vehicles to be sold annually, by 2020. 
 

ÖZET 

 Hindistan yıllık ortalama olarak 17.5 milyon araçla dünyanın en 
büyük yedinci üreticisidir. 

 Hindistan 2015 yılına kadar hacim bakımından dünyanın en 
büyük dördüncü otomotiv pazarı olacaktır. 

 Bütün ülkede dört adet büyük otomobil imalat merkezi olacaktır. 

 Otomobil sektörü hacim itibariyle ülkenin Gayrisafi Yurtiçi 
Hâsılasının %7’sine tekabül edecektir. 

 2020 yılına kadar yıllık olarak 6 milyondan fazla aracın satılması 
beklenmektedir. 

REASONS TO INVEST 

 By 2015, India is expected to be the fourth largest automotive 
market by volume in the world. 

 Over the next 20 years, India will be a part of the big global 
automotive triumvirate. 

 Tractor sales in the country are expected to grow at CAGR of 
8-9% in the next five years, upping India’s market potential for 
international brands. 

 Two-wheeler production has grown from 8.5 Million units 
annually to 15.9 Million units in the last seven years. Significant 
opportunities exist in rural markets. 

 India’s car market has the potential to grow to 6+ Millions units 
annually by 2020. 

 The emergence of large automotive clusters in the country: 
Delhi-Gurgaon-Faridabad in the north, Mumbai-Pune-Nashik- 
Aurangabad in the west, Chennai-Bengaluru-Hosur in the south 
and Jamshedpur-Kolkata in the east. 

 Global car majors have been ramping up investments in India 
to cater to growing domestic demand. These manufacturers 
plan to leverage India’s competitive advantage to set up export-
oriented production hubs. 

 An R&D hub: strong support from the government in the setting 
up of NATRiP centres. Private players such as Hyundai, 
Suzuki, GM are keen to set up an R&D base in India. 

 Tata Nano is a sterling example of Indian frugal engineering 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 

 2015 yılı itibarı ile Hindistan'ın dünyada hacim itibariyle dördüncü 
en büyük otomotiv pazarı olması beklenmektedir. 

 Gelecek 20 yıl içerisinde Hindistan büyük bir global otomotiv 
pazarı olacaktır. 

 Ülkedeki traktör satışlarının gelecek beş yıl içerisinde %8 ila 9 
oranında yıllık bir büyük birleşik büyüme sağlaması beklenmekte 
olup, bu da Hindistan'ın piyasa potansiyelini uluslararası 
markalara yönelik  yükseltecektir. 

 Ülkede iki tekerlekli araç üretimi son yedi yıl içerisinde 8.5 milyon 
birimden 9 milyon birime ulaşmıştır ve kentsel pazarlarda önemli 
fırsatlar bulunmaktadır. 

 2020 yılı itibarıyla Hindistan'ın araba piyasasında yıllık olarak 6 
milyonu aşkın bir büyüme potansiyeli sözkonusudur. 

 Kuzeyde Delhi-Gurgaon-Faridabad, Batıda Bombay-Pune-
Nashik- Aurangabad, Güneyde Chennai-Bengaluru-Hosur ve 
Doğuda  Jamshedpur-Kolkata olmak üzere ülkede geniş otomativ 
grupları ortaya çıkacaktır. 

 Global araç yatırımcıları Hindistan'da büyüyen yurtiçi talebi 
besleyecek şekilde yatırımlar yapmaktadırlar. Bu imalatçılar 
ihracat odaklı üretim merkezlerinin kurulması için Hindistan’ın 
rekabet avantajını güçlendirecek planlar yapmaktadırlar. 

 Bir Araştırma ve Geliştirme merkezi kurulacaktır ve NATRIP 
merkezlerinin kurulması konusunda hükümetten önemli ölçüde 
destek alınacaktır. Hyundai, Suzuki ve GM gibi önemli özel 



and is being positioned as a mobilizer of the young generation. 
 

 Electric cars are likely to be a sizeable market segment in the 
coming decade. 

 

oyuncular Hindistan'da gerçekleştirilecek olan bu ARGE 
merkezlerinin kurulması konusunda isteklidirler. 

 Tato Nano küçük araç piyasa segmentine yönelik bir örnek teşkil 
etmekte ve özellikle genç nesile hitap etmek suretiyle ülkede 
kendisine bir yer edinmektedir. 

 Önümüzdeki on yıl içerisinde elektrikli araçlar piyasasında 
muhtemelen önemli bir pazar payına ulaşılacaktır. 

STATISTICS 
 

 Domestic Market Share 2013-14: 
1. Passenger Vehicles 13.59%. 
2. Commercial Vehicles 3.44%. 
3. Three-wheelers 2.60%. 
4. Two-wheelers 80.37%. 
 

 The industry currently accounts for almost 7% of the country’s 
GDP and employs about 19 Million people both directly and 
indirectly. 

 India is currently the seventh-largest producer in the world with 
an average annual production of 17.5 Million vehicles, of which 
2.3 Million are exported. 

 The Indian automobile market is estimated to become the 3rd 
largest in the world by 2016 and will account for more than 5% 
of global vehicle sales.  

 India is the second-largest two-wheeler manufacturer, the 
largest motorcycle manufacturer and the fifth largest 
commercial vehicle manufacturer in the world. 

 The total turnover in 2010-11 was USD 58.5 Billion, turnover by 
2016 is slated to be USD 145 Billion. 

 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 2010 2014 yılları itibarıyla ülkedeki yurtiçi araç piyasası payı 
aşağıdaki gibidir. 

               1. Yolcu araçları %13.59’a tekabül edecektir. 
               2. Ticari araçlar %3.44’e tekabül edecektir. 
               3. Üç tekerlekli araçlar %2.60’a tekabül edecektir. 
               4. İki tekerlekli araçlar %80.37’ye tekabül edecektir. 

 Sözkonusu endüstri hâlihazırda ülkenin Gayrisafi Yurtiçi 
Hasılasında %7 oranında bir pay almakta olup, gerek doğrudan 
gerekse dolaylı olarak ülkede 19 milyon kişinin istihdamına 
katkıda bulunan bir endüstri niteliğindedir. 

 Hindistan halihazırda yıllık ortalama 17.5 milyon araç üretimiyle 
dünyanın en büyük yedinci üreticisi olup, bu araçların 2.3 milyonu 
ihraç edilmektedir. 

 2016 yılına kadar Hindistan'daki otomobil pazarının dünyanın en 
büyük üçüncü otomobil pazarı olması beklenmektedir ve 
Hindistan, global araç satışlarının söz konusu tarihi itibariyle 
%5’inden fazlasını karşılayacak bir konuma gelecektir. 

 Hindistan iki tekerlekli araçlar konusunda dünyanın ikinci en 
büyük imalatçısı olup, dünyanın en büyük motosiklet imalatçısı ve 
dünyadaki en büyük beşinci ticari araç imalatçısı konumundadır. 

 2000-2011 yılları arasındaki toplam ciro 58.5 milyar Amerikan 
dolarına tekabül etmektedir ve 2016 yılına kadar toplam cironun 
145 milyar Amerikan dolarına ulaşması beklenmektedir. 

GROWTH DRIVERS 

 Passenger vehicles are to increase at a CAGR of 16% between 
2013-20. 

 Two-wheelers and three-wheelers are projected to expand at a 
CAGR of 9% between 2013-20. 

 A growing working population and an expanding middle class 
are expected to remain key demand drivers. GDP per capita 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 

 2013- 2020 yılları arasında yolcu araçları segmentinde %16’ya 
tekabül eden bir yıllık birleşik büyüme beklenmektedir. 

 2013- 2020 yılları arasında iki ve üç tekerlekli araçlarda %9 
oranında bir yıllık birleşik büyüme beklenmektedir. 

 Giderek artan bir çalışan nüfusun ve genişleyen bir orta sınıfın, 
talebi artıracak ana unsurlar olması beklenmektedir. 2010 yılında 



has grown from USD 1,432.25 in 2010 to USD 1,500.76 in 
2012, and is expected to reach USD 1,869.34 by 2018. 

 India has the world’s 12th largest number of high net worth 
individuals, with a growth of 20.8%, the highest among the top 
12 countries. 

 Increasing disposable incomes in the rural agri-sector. 

 The presence of a large pool of skilled and semi-skilled workers 
and a strong educational system. 

 A large number of products are available to consumers across 
various segments. With the entry of a number of foreign players 
and reduced overall product lifecycle, quicker product launches 
have become the order of the day. 

 The availability of a variety of vehicle models meet diverse 
needs and preferences. 

 Easy finance schemes, owing to which the auto finance 
industry has grown at the rate of 13% between 2008-13. Car 
finance penetration has increased from 68% to 70% between 
2008-10 and between 70% to 72% in 2011-13. 

 Favourable government policies like lower excise duties, 
automotive mission plans, the constitution of NATRiP etc. 

 

1,432.25 Amerikan dolarına tekabül eden Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla 
2012 yılında 1,500.76 Amerikan dolarına ulaşmış olup, bu 
rakamın 2018 yılına kadar 1.869.34 Amerikan dolarına ulaşması 
beklenmektedir. 

 Hindistan ilk 12 ülke arasında en yüksek 20.8’lik büyüme oranıyla 
yüksek net gelire sahip bireyler sayısı bakımından dünyanın en 
büyük 12. ülkesidir  

 Tarım sektöründe giderek artan net gelirler sözkonusudur. 
 Yarı nitelikli ve nitelikli geniş bir işgücü havuzu ve güçlü bir eğitim 

sisteminin mevcudiyeti söz konusudur. 
 Çeşitli segmentlere yönelik müşteriler için geniş bir yelpazede 

ürün mevcuttur ve yabancı oyuncularında piyasaya girişiyle 
birlikte ürünler daha hızlı bir şekilde piyasaya sunulacaktır. 

 Çok çeşitli araç modellerinin bulunması Hindistan'daki tüketicilerin 
farklı ihtiyaçlarına ve tercihlerine cevap vermektedir. 

 Otomotiv finansman endüstrisinin 2008-2013 yılları arasında %13 
oranında bir büyüme kaydetmiş olması nedeniyle bu sektöre 
yönelik uygun ve kolay finansman teşvikleri uygulanmaktadır. 
2008 2010 yılları arasında araç finansmanı %68’den %70’e ve 
2011-2013 yılları arasında %70’den %72’ye yükselmiştir. 

 Daha düşük tüketim vergileri, otomativ planları, NATRIP vb. 
kuruluşların kurulması Hükümetin desteklenen politikalarındandır. 

FDI POLICY 

 100% FDI is allowed under the automatic route in the auto 
sector, subject to all the applicable regulations and laws. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 

 Otomatik rotaya göre otomobil sektörü için yürürlükte bulunan 
yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda % 100’e kadar doğrudan 
yabancı yatırımlara izin verilmektedir. 

SECTOR POLICY 
 
Auto Policy: 

 Automatic approval for foreign equity investment up to 100% 
with no minimum investment criteria. 

 Manufacturing and imports in this sector are exempt from 
licensing and approvals. 

 The encouragement of R&D by offering rebates on R&D 
expenditure. 

 
 
Automotive Mission Plan, 2006-16: 

 To emerge as the world’s destination of choice for design and 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
Otomobil Politikası: 

 Herhangi bir minimum yatırım kriteri olmaksınız otomobil 
parçalarına yönelik imalat tesislerinde %100 oranında yabancı dış 
kaynaklı yatırımları için otomatik onay; 

 Otomobil sektöründe imalat ve ithalatla ilgili unsurlar lisans ve 
onaylardan muaf tutulmaktadır. 

 Araştırma ve geliştirme masraflarına yönelik teşviklerin 
uygulanması suretiyle ülkede araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin teşvik edilmesi planlanmaktadır. 

 
Otomotiv Misyon Planı 2006-16:  



manufacture of automobiles and auto components with output 
reaching a level of USD 145 Billion, accounting for more than 
10% of the GDP and providing additional employment to 25 
Million people by 2016. 

 The setting up of a technology modernization fund focusing on 
small and medium enterprises. 

 The establishment of automotive training institutes and auto 
design centres, special auto parks and auto component virtual 
SEZs. 

 
 
Automotive Mission Plan 2016-26: 

 The Automotive Mission Plan II for the period 2016-26 is 
under preparation and will be finalized by mid-2015. 

 
 
National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project (NATRiP): 

 The project has been set up at a total cost of USD 388.5 
Million to enable the industry to adopt and implement global 
performance standards. 

 Focus on providing low-cost manufacturing and product 
development solutions. 

 
The Department of Heavy Industries & Public Enterprises: 
 

 Working towards the reduction of excise duty on small cars and 
increased budgetary allocation for research and development. 

 A weighted increase in R&D expenditure to 200% from 150% 
(in-house) and 175% from 125% (outsourced). 

 
The National Mission for Electric Mobility 2020: 
 

 The objective of this body is to encourage reliable, affordable 
and efficient xEVs (hybrid and electric vehicles) that meet 
consumer performance and price expectations through 
government-industry collaboration, for the promotion and 
development of indigenous manufacturing capabilities, required 
infrastructure, consumer awareness and technology – thereby 
helping India emerge as a leader in the two-wheeler and four-

 Hindistan otomobil ve unsurlarının tasarımı ve imalatı açısından 
dünyanın tercih edilen bir merkezi olmak için 145 milyar Amerikan 
Dolarlık üretimle 2016 yılına kadar ülkedeki Gayrisafi Yurtiçi 
Hâsılanın %10’ undan fazlasını oluşturcak olup 25 milyon ilave 
istihdam yaratacaktır. 

 Küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan bir teknoloji 
modernizasyon fonunun kurulması; 

 Otomobil parçalarına yönelik Otomotiv Eğitim Enstitülerinin, 
Otomobil Tasarım Merkezlerinin, Özel Otomobil Parklarının ve 
sanal SEZ'lerin kurulması; 

 
Otomotiv Misyon Planı 2016-26:  

 2016-2026 yıllarına yönelik ikinci otomotiv misyon planı 
halihazırda hazırlanmakta olup, 2015 yılının sonu itibarıyla 
sonuçlandırılacaktır. 

 
Ulusal Otomotiv Test ve Ar-Ge Altyapı Projesi (NATRIP):  

 Ulusal otomotiv endüstrisinin global performans standartlarını 
uygulaması amacıyla toplam 388.5 Milyon Amerikan Dolarlık bir 
maliyetle bir proje hazırlanmıştır. 

 Düşük maliyetle imalat ve ürün gelişim çözümlerine odaklanılması 
planlanmaktadır. 

 
Ağır Sanayi ve Kamu İşletmeleri Departmanı:  
 

 Hindistan'da küçük araçlara yönelik tüketim vergisinin azaltılması 
yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir ve bu bağlamda araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerine yönelik tahsis edilen bütçenin 
artırılması planlanmaktadır. 

 Yurtiçi kaynaklı olarak araştırma ve geliştirme masraflarında 
ağırlıklı ortalama artış %150’den %200’e ve dış kaynaklı olarak 
yüzde % 125’den % 175’e yükselmiş bulunmaktadır. 

 
2020 Yılı Elektrikli Araçlara Yönelik Ulusal Misyon: 
 

 2020 yılı Elektrikli Unsurlara Yönelik Ulusal Misyon (NMEM) 
kuruluşunun amacı, kamu ve endüstri işbirliğiyle tüketicinin 
performans ve fiyatla ilgili beklentilerine uygun,  güvenilir ve 
parasal anlamda güç getirilebilir ve verimli hibrit ve elektrikli 



wheeler xEV market in the world by 2020, with total xEV sales 
of 6-7 Million units thus enabling the Indian automotive industry 
to achieve global xEV manufacturing leadership and 
contributing towards national fuel security. 

 
 
 
 
 
 
Pilot electric vehicle projects: 
 

 The Department of Heavy Industry is launching pilot projects on 
electric vehicles in Delhi and subsequently, other metros and 
cities all across the country under the NEMPP 2020 with a dual 
purpose – demonstrating and disseminating the benefits of 
adopting cleaner, greener modes of transportation as also to 
explore the viable operational modalities. 

 The DHI will provide viability gap funding through subvention to 
support the extra cost of acquisition and operation of these 
vehicles by state governments or designated bodies. In the first 
phase, a pilot project to provide last mile connectivity to the 
Delhi Metro through electric passenger vehicles, has been 
approved. All the other states have been brought on board and 
different states have already appointed nodal officers to co-
ordinate with DHI and vehicle manufacturers for the 
implementation of those pilot projects. 

 The uptake of electric vehicles will depend in large part on the 
adequate deployment of Electric Vehicle Supply Equipment 
(EVSE) needed to recharge electric vehicles. 

 

araçların üretimini teşvik etmektir. Bu bağlamda yerli imalat 
kapasitelerinin artırılması için gereksinim duyulan altyapıların 
geliştirilmesi ve tüketicilerde bu tür elektrikli araçlara yönelik 
farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Böylece Hindistan 2020 
yılı itibarıyla toplam olarak 6-7 milyona ulaşan hibrit ve elektrikli 
araç satışıyla iki ve dört tekerlekli araç piyasasında dünya lideri 
olacaktır. Bu şekilde Hindistan otomotiv endüstrisinde hibrit ve 
elektrikli araçların imalatında liderliğe ulaşacak ve ulusal yakıt 
tasarrufu politikasına katkıda bulunacaktır. 

 
Elektrikli Araçlara Yönelik Pilot Projeler: 
 

 Ağır Sanayi Departmanı (DHI) önce Delhi’de ve akabinde diğer 
başkentlerde ve şehirlerde NEMPP 2020 projesi kapsamında 
elektrikli araçlar üzerinde çift amaçlı pilot projeler başlatmaktadır – 
uygulanabilir işlevsel modelleri keşfetmek ve daha temiz ve yeşil 
taşımacılık modellerinin kullanım avantajları konusunda bilgi ve 
açıklamalar sunmak bu amaçları oluşturmaktadır. 

 Kamu kuruluşları ve bu amaçla görevlendirilmiş kuruluşlar 
tarafından bu araçların tedariği ve işletmesiyle ilgili ekstra 
masrafların devlet desteğiyle karşılanması amacıyla DHI bir 
kapasite fonu sunmaktadır. İlk aşamada elektrikli yolcu araçlarıyla 
Delhi metrosuna bağlantı sağlayan bir pilot proje onaylanmıştır. 
Bütün diğer eyaletler de bu konuyla ilgili masaya yatırıldı ve çeşitli 
eyaletler bu pilot projelerin uygulanmasında Ağır Sanayi 
Departmanı (DHI) ve  araç imalatçılarıyla koordinasyonu 
sağlamak üzere yetkilileri görevlendirmiştir. 

 Elektrikli araçların gelişimi, geniş ölçüde bu elektrikli araçları şarj 
etmek için ihtiyaç duyulan Elektrikli Araçlar Tedarik 
Ekipmanlarının (EVSE) yeterli miktarda dağıtımına bağlı 
bulunmaktadır. 

 

 
FINANCIAL SUPPORT 
 
TAX INCENTIVES IN THE UNION BUDGET 2014-15: 
 

 Excise duty is being exempted on parts of tractors removed 
from one or more factories of a tractor manufacturer to another 

 
FİNANSAL DESTEK 
 
2014 2015 BİRLEŞİK BÜTÇEDEKİ VERGİ TEŞVİKLERİ: 
 

 Herhangi bir traktör imalatçısının bir veya birkaç fabrikasından 
başka bir fabrikasına nakledilen traktör parçalarına yönelik 



factory of the same manufacturer. 

 Assesses can claim one of the following deductions:  
1. Investment allowance (additional depreciation) at the 

rate of 15% to manufacturing companies that invest 
more than INR 1 Billion in plant and machinery acquired 
and installed between 01.04.2013 and 31.03.2015, 
provided the aggregate amount of investment in new 
plant and machinery during the said period exceeds 
INR 1 Billion. 

2. In order to provide a further fillip to companies engaged 
in manufacturing, an additional deduction of 15% of cost 
of new plant and machinery is extended for investments 
exceeding INR 250 Million (acquired and installed 
during any previous year, until 31.3.2017). 

 

 A lower rate of excise duty on automobiles provided in the 
interim budget has been extended, until December 2014. 

 For small cars, motorcycles, scooters – the duty has been 
reduced from 12% to 8%. 

 For commercial vehicles and SUVs – the duty has been 
reduced from 30% to 24%. 

 For large and mid-segment cars – the duty has been reduced 
from 27% to 24% and 24% to 20% respectively. 

 Other incentives from the Union Budget 2013–14 are as 
follows: 

 The period of concession available for a specified part of 
electric and hybrid vehicles – April 2013, has been extended up 
to March 31, 2015. 

 An exemption from BCD will be provided for the manufacture of 
lithium ion automotive battery packs for supply to 
manufacturers of hybrid and electric vehicles. 

 
 
 
 
R&D INCENTIVES:  
 
Industry/private sponsored research programs: 
 

tüketim vergisi konusunda muafiyet sağlanmıştır. 

 Bu bağlamda aşağıda maddeler halinde belirtilen indirimden biri 
uygulanabilecektir: 

1. Söz konusu periyotta (1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015)  
yeni tesis ve makinelere yönelik toplam yatırımın 1 
milyar Hindistan Rupisini geçmesi koşuluyla 1 Nisan 
2013 ve 31 Mart 2015 tarihleri arasında satın alınan ve 
kurulan yatırım değeri 1 Milyon Hindistan Rupisini 
geçen imalat şirketlerinin yatırım amaçlı yeni tesis ve 
makine alımlarına  % 15 oranında yatırım indirimi 
(ilave amortisman) uygulanacaktır. 

2. Ürünlerin imalatına yönelik şirketlere bir diğer avantaj 
sağlamak amacıyla yukarda belirtilen indirimin yanı 
sıra 31 Mart 2017 tarihine kadar satın alınan ve 
kurulan tesis ve makinelere yönelik söz konusu bu 
tesis ve makinelerin değerinin 250 Milyon Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla ayrıca %15 oranında bir 
indirim uygulanacaktır. 

 

 Ülkede uygulanması öngörülen otomobillere yönelik daha düşük 
tüketim vergisine ilişkin uygulama 2014 yılının Aralık ayına kadar 
uzatılmıştır. 

 Yukarıda belirtilen kapsamda küçük araçlara ve motosikletlere 
uygulanan tüketim vergisi % 12’den %8’e düşürülmüştür. 

 Ticari araçlara ve SUV'lara uygulanan tüketim vergisi yüzde 
30’dan %24’e indirilmiştir. 

 Büyük ve orta büyüklükteki araçlara uygulanan tüketim vergisi 
sırasıyla %27’den 24’e ve  % 24’den %20’ye indirilmiştir. 

 2010 -2014 yıllarındaki Birleşik Bütçedeki diğer teşvikler 
aşağıdaki gibidir: 

 Elektrikli ve hibrit araçların belirli parçaları için belirlenmiş 
teşviklerin uygulanacağı tarih 2013 yılı Nisan ayından 31 Mart 
2015 tarihine uzatılmıştır. 

 Hibrit ve elektrikli araçların imalatçılarına sağlanacak olan lityum 
iyonlu otomotiv batarya paketlerinin imalatına BCD vergisinden 
muafiyet uygulanmaktadır. 

 
 
 



 A weighted tax deduction is given under section 35 (2AA) of 
the Income Tax Act. A weighted deduction of 200% is 
granted to assesses for any sums paid to a national 
laboratory, university or institute of technology, or specified 
persons with a specific direction, provided that the said sum 
is used for scientific research within a program approved by 
the prescribed authority. 

 
Companies engaged in the manufacture of an in-house R&D centre: 
 

 A weighted tax deduction of 200% under section 35 (2AB) of 
the Income Tax Act for both capital and revenue expenditure 
incurred on scientific research and development. 
(Expenditure on land and buildings are not eligible for 
deduction). 

 Concessional excise duty of 6% has been extended up to 
31st March, 2015 for manufacturers of batteries supplying to 
producers of electrically operated vehicles. 

 Exemption from basic customs duties on lithium-ion 
automotive batteries for manufacture of lithium-ion battery 
packs for supply to manufacturers of hybrid and electric 
vehicles. 

 
STATE INCENTIVES: 

 Apart from the above, each state in India offers additional 
incentives for industrial projects. Incentives are in areas like 
rebates in land cost, relaxation in stamp duty exemption on 
sale or lease of land, power tariff incentives, a concessional 
rate of interest on loans, investment subsidies/tax incentives, 
backward areas subsidies, special incentive packages for 
mega projects. 

 
EXPORT INCENTIVES: 

 Various kinds of incentives on exports are available under 
foreign trade policy. 

 
AREA-BASED INCENTIVES: 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective 
Acts or the setting up of projects in special areas like the 

 
 
 
AR-GE TEŞVİKLERİ: 
 
Endüstri/özel sektör tarafından desteklenen araştırma programları: 
 

 Gelir Vergisi Yasasının 35 (2AA) maddesi doğrultusunda ağırlıklı 
vergi indirimi uygulanmaktadır. %200 oranına tekabül eden 
ağırlıklı vergi indirimi ilgili otorite tarafından onaylanmış bir 
program dahilinde yapılacak bilimsel araştırmalar için kullanılması 
koşuluyla belirli kişilere, teknoloji enstitülerine yada 
üniversitelerine, ulusal laboratuarlara ödenecek toplam miktara 
uygulanacaktır. 
 

Kurum içinde kendi olanaklarıyla ARGE merkezi olan şirketler 
 

 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik sermaye ve 
masrafları ve  için Gelir Vergisi Yasasının 35 (2AB)  maddesi 
doğrultusunda %200 oranında ağırlıklı Gelir Vergisi indirimi 
uygulanacak olup, ancak arazi ve inşaatların satın alınmasına 
yönelik masraflar için söz konusu bu indirim uygulanmayacaktır. 

 Elektrikli araç üreticilerine batarya sağlayan imalatçılar için 31 
Mart 2015 tarihe kadar süresi uzatılmış olan %6 oranında tüketim 
vergisi muafiyeti uygulanacaktır. 

 Hibrit ve elektrikli araçların imalatında kullanılan lityum-iyonu 
otomobil bataryaları için temel gümrük vergilerinden muafiyet 
uygulanacaktır. 

 
DEVLET TEŞVİKLERİ 

 Yukarda belirtilen unsurların yanı sıra Hindistan'daki bütün 
eyaletlerde endüstriyel projelere yönelik ilave teşvikler 
uygulanacaktır. Sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı ve 
kiralanmasına yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji kullanımına 
yönelik tarife teşvikleri, alınan kredilerinde tahakkuk ettirilen 
faizlere ilişkin uygulanan indirimler, yatırım sübvansiyonları, vergi 
teşvikleri ve mega projelere yönelik özel teşvik paketleri 
uygulanmaktadır. 

 



North-east, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & 
Uttarakhand. 

 

İHRACAT TEŞVİKLERİ 

 Yabancı ticaret politikası doğrultusunda, ihracata yönelik olarak 
çeşitli teşvikler uygulanmaktadır. 

 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER  

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek olan projeler için ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım Ve İmalat Bölgelerine yönelik 
uygulanmakta olan teşvikler uygulanacaktır. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 

 Passenger vehicles: passenger cars, utility vehicles, multi-
purpose vehicles. 

 Two-wheelers: mopeds, scooters, motorcycles. 

 Three-wheelers: passenger carriers, goods carriers. 

 Commercial vehicles: light commercial vehicles, medium and 
heavy commercial vehicles. 

 Huge demand for low-cost electric vehicles that are suited 
for safe short-distance urban commutes (averaging 50-100 
km/trip) that are rugged enough to perform reliably through 
India’s summers and its monsoon. It is estimated that total 
electric vehicles sales would amount to 6-7 Million units by 
2020. 

 

YATIRIM FIRSATLARI  

 Yolcu araçları: Yolcu araçları, toplu taşımacılık araçları ve çok 
amaçlı araçlar; 

 İki tekerlekli araçlar: Mopedler, kaydıraklar ve motosikletler; 

 Üç tekerlekli araçlar: Yolcu araçları ve mal taşıyan araçlar; 

 Ticari araçlar: Hafif ticari araçlar ve orta ve ağır ticari araçlar; 

 Ortalama 50-100 kilometre seyahati içeren Hindistan'da 
çalışanların işe gidiş geliş yapmalarını sağlayan kısa mesafeler 
için uygun olan düşük maliyetli elektrikli araçlara büyük bir talep 
olup, söz konusu bu araçlar Hindistan'da yaz ayları esnasında ve 
mason yağmurlarını dönemlerinde etkin bir şekilde performans 
gösterecektir. Bu nevi elektrikli araçların toplam satışının 2020 
tarihine kadar 6-7 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

FOREIGN INVESTORS 

 Suzuki (Japan) 

 Nissan (Japan) 

 Piaggio (Italy) 

 Volkswagen (Germany) 

 Renault (France) 

 Hyundai (South Korea) 

 General Motors (USA) 

 BMW (Germany) 

 Ford (USA) 

 Toyota (Japan) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 

 Suzuki (Japonya) 

 Nissan (Japonya) 

 Piaggio (İtalya) 

 Volkswagen (Almanya) 

 Renault (Fransa) 

 Hyundai (Güney Kore) 

 General Motors (ABD) 

 BMW (Almanya) 

 Ford (ABD) 

 Toyota (Japonya) 
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 Department of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries & 
Public Enterprises 

 Society of Indian Automobile Manufacturers 
 

 Ağır Sanayi Departmanı, Ağır Sanayi ve Kamu İşletmeleri 
Bakanlığı  

 Hindistan Otomobil İmalatçıları Derneği 

 
 



AUTOMOBILE COMPONENTS      OTOMOBİL PARÇALARI 
 

SUMMARY 

 2nd largest steel producer by 2015. 

 4th largest steel producer in the world. 

 USD 39.7 Billion turnover in 2012-13. 

 17% increase in exports during 2008-13. 

 USD 9.7 Billion in exports for 2012-13. 
 

ÖZET  

 2015 yılına kadar 2. büyük çelik üreticisi olmak;  

 Dünyada 4. büyük çelik üreticisİ olmak; 

 2012-13 döneminde 39,7 Milyar USD ciro elde etmek;  

 2008-13 döneminde ihracatta % 17 oranında artış sağlamak; 

 2012-13 döneminde için USD 9.7 Milyar USD’ ye tekabül eden 
ihracat değerine ulaşmak; 

REASONS TO INVEST 
 

 An emerging global hub for sourcing auto components. 

 Geographically closer to key automotive markets like the ASEAN, 
Japan, Korea and Europe. 

 Cost competitiveness. 

 Fourth largest producer of steel in the world. 

 Cost of making steel significantly lower than competitive nations. 

 Slated to become the second largest steel producer by 2015. 

 Several global Tier-I suppliers have announced plans to increase 
procurement from their Indian subsidiaries. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan otomobil parçalarına yönelik olarak global bir merkezi 
pazar olarak ortaya çıkmaktadır. 

 ASEAN Japonya ve Kore ve Avrupa gibi önemli otomotiv 
pazarlarına coğrafi yakınlık; 

 Maliyet konusunda rekabet gücü; 

 Dünyanın en büyük dördüncü çelik üreticisi; 

 Diğer rekabet eden uluslara kıyasla çok önemli oranda daha 
düşük çelik maliyeti; 

 2015 yılı itibariyle dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi olma 
yönünde hedef; 

 Çeşitli küresel önemli tedarikçiler Hindistan'da bulunan iştirakli 
niteliği olan kuruluşlardan yapacakları tedarikteki artış 
yönündeki planlarını belirtmiş bulunmaktadırlar. 

 

STATISTICS 
 

 Turnover of USD 39.7 Billion in 2012–13. 

 Growth expected to reach USD 115 Billion by 2020-21. 

 Market estimated to become the third largest in the world by 
2016, accounting for more than 5% of global vehicle sales. 

 Expected to become the fourth largest automobiles producer 
globally by 2020 after China, US and Japan. 

 Exports of auto components increased at a CAGR of 17% during 
2008-13, reaching USD 9.7 Billion in 2012-13. 

 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 2012-13 dönemi itibariyle 39.7 Milyar USD ciro.  

 2020-21 yılları itibariyle 115 Milyar USD’ ye ulaşması beklenen 
büyüme; 

 2016 yılı itibariyle global araç satışlarının dünyanın % 5'ten 
fazlasına ulaştırılması suretiyle üçüncü büyük dünya gücü 
olmak; 

 2020 yılına kadar Çin, ABD ve Japonya'dan sonra global 
dördüncü büyük otomobil üreticisi olmak;  

 2008-13 döneminde oto parçaları ihracatında % 17 oranında 
yıllık bileşik büyüme oranı sağlanmış olup, 2012-2013 
döneminde oto parçaları ihracatı 9.7 Milyar USD’ ye ulaşmıştır.   

GROWTH DRIVERS BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 



 

 A growing working population and an expanding middle class are 
expected to remain key demand drivers. 

 The presence of a large pool of skilled and semi-skilled workforce 
and a strong educational system. 

 Increased investments in R&D operations and laboratories, which 
are being set up to conduct activities such as analysis, simulation 
and engineering animations. 

 Reduction in excise duties in the motor vehicles sector will spur 
demand for auto components. 

 The growth of global OEM sourcing from India and the increased 
indigenisation of global OEMs is turning the country into a 
preferred designing and manufacturing base. 

 

 

 Sürekli büyüyen bir çalışma nüfusu ve genişleyen bir orta sınıfın 
ana talebi oluşturacak  unsurlar olması beklenmektedir.  

 Yarı becerikli ve becerikli geniş bir işgücü havuzu ve güçlü bir 
eğitim sisteminin mevcudiyeti; 

 Analiz, simülasyon ve mühendislik animasyonları gibi faaliyetleri 
gerçekleştirmesi beklenen Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerine ve Laboratuarlara yönelik artan yatırımlar; 

 Motorlu taşıtlar sektöründe tüketim vergisinin- satış vergisinin 
azaltılması otomobil parçalarına olan talebi artırma yönünde bir 
işlev üstlenecektir. 

 Hindistan kaynaklı OEM’ de global büyüme ve global OEM'nin 
ülkeyi tercih edilen bir tasarım ve imalat üssü haline 
dönüştürmesinin beklenmesi; 

. 

Foreign Direct Investment POLICY 
 

 100% foreign direct investment is allowed under the automatic 
route in the auto components sector, subject to all the 
applicable regulations and laws. 

 

YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR POLİTİKASI 
 

 Yürürlükte bulunan yasal mevzuat doğrultusunda otomobil 
parçaları sektörüne yönelik otomatik rota doğrultusunda %100 
oranında yabancı doğrudan yatırımlara izin verilmektedir. 

. 

SECTOR POLICY 
 
AUTO POLICY 2OO2: 
 

 Automatic approval for 100% foreign equity investment in auto 
components manufacturing facilities. 

 Manufacturing and imports in this sector are exempt from 
licensing and approvals. 

 
AUTOMOTIVE MISSION PLAN 2OO6–16: 
 

 Setting up a technology modernisation fund focusing on small 
and medium enterprises. 

 Establishment of automotive training institutes and auto design 
centres, special auto parks and virtual SEZs for auto 
components. 

 
NATIONAL AUTOMOTIVE TESTING AND R&D INFRASTRUCTURE 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
2022 YILINA YÖNELİK OTOMOBİL POLİTİKASI:  
 

 Otomobil parçalarına yönelik imalat tesislerinde %100 oranında 
yabancı dış kaynaklı yatırımlara yönelik otomatik onay; 

 Otomobil sektörüne yönelik imalat ve ithalatla ilgili unsurların 
lisans ve onaylardan muaf tutulması; 

 
OTOMOTİV MİSYON PLANI 2OO6-16:  
 

 Küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan bir teknoloji 
modernizasyon fonunun kurulması; 

 Otomobil parçalarına yönelik Otomotiv Eğitim Enstitülerinin, 
Otomobil Tasarım Merkezlerinin, Özel Otomobil Parklarının ve 
sanal SEZ'lerin kurulması; 

 
ULUSAL OTOMOTİV TEST VE AR-GE ALTYAPI PROJESİ (NATRIP):  



PROJECT (NATRIP): 
 

 A total of USD 388.5 Million to enable the industry to adopt and 
implement global performance standards. 

 Focus on providing low-cost manufacturing and product 
development solutions. 

 
 
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES: 
 

 USD 200 Million fund to modernise the auto components industry 
by providing an interest subsidy on loans and investment in new 
plants and equipment. 

 

 Provided export benefits to intermediate suppliers of auto 
components against the Duty Free Replenishment Certificate 
(DFRC). 

 
 
NATIONAL MISSION FOR ELECTRIC MOBILITY (NMEM) 2O2O: 
 

 The National Mission for Electric Mobility 2020 was launched on 
9 January, 2013 for foster adoption of electrical vehicles 
(including hybrid vehicles), and their manufacture in India to 
encourage reliable, affordable and efficient xEVs that meet 
consumer performance and price expectations through 
government industry collaboration for promotion and 
development of indigenous manufacturing capabailities, required 
infrastructure, consumer awareness and technology, helping 
India emerge as a leader in the xEVs two-wheeler and four-
wheeler market in the world by 2020, with total xEV sales of 6-7 
Million units. 

 

 It is estimated that there will be excellent demand in India for low 
cost xEVs that are suited for safe short-distance urban commute 
(average 50-100 km/trip), and are rugged enough to perform 
reliably through the most hot climatic conditions that also see 
torrential monsoon rains for 3-4 months of the year. 

 

 

 Ulusal otomotiv endüstrisinin global performans standartlarını 
uygulaması amacına yönelik toplam 388.5 Milyon Amerikan 
Doları yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Düşük maliyetle imalat ve ürün gelişim çözümlerine 
odaklanılması planlanmaktadır. 

 
AĞIR SANAYİ & KAMU İŞLETMELERİ DEPARTMANI:  
 

 Yeni tesis ve ekipmanlara yönelik yapılacak yatırımlarla ilgili 
açılan krediler için tahakkuk ettirilen faizler konusunda destek 
uygulanması suretiyle otomotiv parçalarına yönelik, 
modernizasyona ilişkin 200 Milyon Amerikan dolarına tekabül 
eden fon; 

 Vergisiz Yenileme Sertifikası (DFRC) doğrultusunda otomotiv 
parçalarını tedarik eden ara tedarikçilere ihracat avantajlarının 
sağlanması; 

 
 
2020 YILI ELEKTRİKLİ UNSURLARA YÖNELİK ULUSAL MİSYON 
(NMEM) 
 

 2020 yılı Elektrikli Unsurlara Yönelik Ulusal Misyon (NMEM) 9 
Ocak 2013 tarihi itibariyle ortaya konmuştur, bu bağlamda hibrit 
araçlar da dahil olmak üzere elektrikli araçların adaptasyonunun 
güçlendirilmesi ve imalat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik  
Hindistan hükümetiyle endüstri arasında gerçekleştirilen 
işbirliğiyle tüketicilerin performans ve fiyat beklentilerine uygun, 
etkin ve parasal bağlamda güç yetirebilir, güvenilir bir imalat 
anlayışını güçlendirmek ve gereksinim duyulan altyapı ve 
tüketici farkındalığını ve teknolojinin oluşturulması Hindistan'ın 
iki tekerlekli ve dört tekerlekli hibrit ve elektrikli araç piyasasında 
2020 yılı itibarıyla dünya lideri olmasına yol açacaktır, bu 
bağlamda toplam 6-7 milyon birim ürünün satışı sağlanacaktır. 

 Düşük maliyetli, çalışanların kentte işlerine gidiş geliş 
yapabilmeleri amacıyla kısa mesafe için uygun olan elektrikli 
araçlara yönelik  Hindistan'da büyük bir talebin olacağı tahmin 
edilmekte (ortalama 50/100 km seyahat) ve bu araçların yılın 3-
4 ayı boyunca mason yağmurlarına maruz kalan en sıcak 



PILOT PROJECTS OF ELECTRIC VEHICLE: 
 

 Department of Heavy Industry (DHI) is launching pilot projects on 
electric vehicles in Delhi and subsequently in other metros and 
other cities all across the country with a dual purpose of 
demonstrating and educating the people about the benefits of 
adopting clean and green mode of transportation. 

 It will provide the viability gap funding through subvention to 
support the extra cost of acquisition and operation of these 
vehicles by state governments or designated bodies. In the first 
phase, a pilot project to provide last mile connectivity to Delhi 
Metro by electric passenger vehicles has been approved. 

 

iklimsel koşulların egemen olduğu bölgelerde güvenli bir şekilde 
performans vereceği ve yayılacağı tahmin edilmektedir. 

 
ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİK PİLOT PROJELER: 
 

 Ağır Sanayi Departmanı (DHI) yeşil ve temiz ulaşım anlayışının 
avantajları konusunda kamuoyunun eğitilmesi ve ilgili 
uygulamaların demonstrasyonu gibi iki amacı bünyesinde 
barındıran bir amaç doğrultusunda Delhi kentinde elektrikli 
araçlara yönelik  pilot projeleri uygulamaya koymuş ve bu 
uygulamanın  diğer metropol kentlerde ve diğer kentlerde ve 
nihayet ülkenin bütün diğer kentlerinde gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 

 Kamu kuruluşları ve bu amaca yönelik  belirlenmiş ilgili organlar 
(kurum ve kuruluşlar)  tarafından bu nevi araçların satın 
alınmasına ilişkin ekstra masrafların sübvansiyon kapsamında 
desteklenmesi amacıyla bir fon oluşturulması planlanmaktadır. 
Bu bağlamda ilk aşamada elektrikli yolcu araçlarıyla Delhi 
metrosuna bir bağlantı sağlanması yönündeki bir pilot proje 
onaylanmış bulunmaktadır. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET: 
 

 Excise duty is being exempted on parts of tractors removed from 
one or more factories of a tractor manufacturer to another factory 
of the same manufacturer for manufacture of tractors. 

 Any of the following two deductions can be availed: 
 
           1. Investment allowance (additional depreciation) at the rate of                      
15% to manufacturing companies that invest more than INR 1 Billion in 
plant and machinery acquired and installed between 01.04.2013 and 
31.03.2015 provided the aggregate amount of investment in new plant 
and machinery during the said period exceeds INR 1 Billion. 
 
           2. In order to provide a further fillip to companies engaged in the 
manufacture of an article or thing, the said benefit is an additional 
deduction of 15% of cost of new P&M, exceeding INR 250 Million which 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014 2015 BİRLİK BÜTÇESİNE YÖNELİK TEMEL UNSURLAR: 
 

 Herhangi bir traktör imalatçısının bir veya birkaç fabrikasından 
aynı imalatçının bir başka fabrikasında nakledilen traktörlere 
yönelik  tüketim vergisi- satış vergisi konusunda muafiyet 
sağlanmış bulunmaktadır. 

 Bu bağlamda aşağıda maddeler halinde belirtilen indirimden biri 
uygulanabilecektir: 

 
1. Söz konusu periyot (1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015)  esnasında 

yeni tesis ve makinelere yönelik toplam yatırımın 1 milyar 
Hindistan Rupisini geçmesi koşuluyla 1 Nisan 2013 ve 31 Mart 
2015 tarihleri arasında satın alınan ve kurulan yatırım değeri 1 
Milyon Hindistan Rupisini geçen imalat şirketlerine yönelik 
yatırım amaçlı yeni tesis ve makine alımlarına  % 15 oranında 
yatırım indirimi (ilave amortisman) uygulanacaktır. 



is acquired and installed during any previous year ending up to 
31.3.2017. 
 
 
 
R&D INCENTIVES FOR INDUSTRY AND PRIVATE SPONSORED 
RESEARCH: 
 

 A weighted tax deduction is given under section 35 (2AA) of the 
Income Tax Act. 

 Weighted deduction of 200% is granted to assesses for any sums 
paid to a national laboratory, university or institute of technology, 
or specified people with a specific direction and that the said sum 
is used for scientific research within a program approved by the 
prescribed authority. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MANUFACTURERS WITH AN IN-HOUSE R&D CENTRE: 
 

 Weighted tax deduction of 200% under Section 35 (2AB) of the 
Income Tax Act for both capital and revenue expenditure, 
incurred on scientific research and development. Expenditure on 
land and buildings is not eligible for deduction. 

 

 Concessional excise duty of 6% extended to March 31, 2015 for 
manufacturers supplying batteries to producers of electrically 
operated vehicles. 

 
 

 Exemption from basic customs duty on lithium-ion automotive 
batteries that are used in the manufacture of hybrid and electric 
vehicles. 

 

2. Ürünlerin imalatına yönelik şirketlere bir diğer avantaj sağlamak 
amacıyla yukarda belirtilen indirimin yanı sıra ayrıca 31 Mart 
2017 tarihine kadar satın alınan ve kurulan tesis ve makinelere 
yönelik bu tesis ve makinelerin değerinin 250 Milyon Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla ayrıca %15 oranında bir indirim 
uygulanacaktır. 

 
 
ENDÜSTRİYE VE ÖZEL OLARAK DESTEKLENEN ARAŞTIRMA 
MERKEZLERİNE YÖNELİK OLARAK UYGULANACAK OLAN 
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ 
 

 Gelir Vergisi yasasının 35 (2AA) Maddesi doğrultusunda 
ağırlıklı vergi indirimİ uygulanacaktır. 

 %200 oranına tekabül edecek olan ağırlıklı vergi indirimi 
belirlenmiş olan bir doğrultuda herhangi bir ulusal laboratuara, 
üniversiteye veya teknoloji enstitüsüne ödenen parasal 
meblağlara uygulanacak olup, söz konusu parasal meblağ bu 
konuda belirlenen yetkili kuruluş tarafından onaylanan bir 
program doğrultusunda bilimsel amaçlı araştırmalar için 
kullanılacaktır. 

 
 

KENDİ İŞLETMELERİNDE KENDİLERİNE AİT ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME MERKEZİ OLAN İMALATÇILARLA İLGİLİ HUSUSLAR 
 

 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak 
maruz kalınan sermaye ve masrafları ve sair masraflara yönelik 
Gelir Vergisi Yasasının 35 (2AB)  maddesi doğrultusunda %200 
oranında uygulanacak olan ağırlıklı Gelir Vergisi indirimi 
uygulanacaktır ancak şu kadarla ki yukarda belirtilen bağlamda 
arazi ve inşaatların satın alınmasına yönelik  maruz kalınan 
masraflar için söz konusu bu indirim uygulanmayacaktır. 
 

 Elektrikli araç üreticilerine batarya sağlayan imalatçılar için 31 
Mart 2015 tarihne kadar süresi uzatılmış olan %6 oranında 
tüketim vergisi-satış vergisi muafiyeti uygulanacaktır. 

 

 Hibrit ve elektrikli araçların imalatında kullanılan lityum-iyonu 



 
 
STATE INCENTIVES: 
 

 Apart from the above, each state in India offers additional 
incentives for industrial projects. 

 Incentives are in areas like subsidised land cost, relaxation in 
stamp duty exemption on sale and lease of land, power tariff 
incentives, concessional rate of interest on loans, investment 
subsidies, tax incentives, backward areas subsidies and special 
incentive packages for mega projects. 

 
EXPORT INCENTIVES: 
 

 Export promotion capital goods scheme. 

 Duty remission scheme. 

 Focus product scheme, special focus product scheme and focus 
market scheme. 

 
AREAS BASED INCENTIVES: 
 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective 
Acts or setting up projects in special areas like the North-east 
region, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand. 

 

otomobil bataryalarına yönelik temel gümrük vergilerinden 
muafiyet uygulanacaktır. 

 
DEVLET TEŞVİKLERİ 
 

 Yukarda belirtilen unsurların yanı sıra Hindistan'daki bütün 
eyaletlerde endüstriyel projelere yönelik ilave teşvikler 
uygulanacaktır. 

 Sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı ve kiralanmasına 
yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji kullanımına yönelik tarife 
teşvikleri, alınan kredilere yönelik tahakkuk ettirilen faizlere 
ilişkin uygulanacak olan indirimler, yatırım sübvansiyonları , 
vergi teşvikleri ve mega projelere yönelik özel teşvik paketleri 
uygulanmaktadır. 

 
İHRACAT TEŞVİKLERİ 
 

 Sermaye mallarına yönelik olarak ihracatın teşvik edilmesi; 

 Gümrük vergisinden muafiyeti teşviki; 

 Özel ürünlere yönelik ürün teşviki ve pazar teşviki; 
 
 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER (ALAN ESASINA DAYALI ILARAK 
UYGULANACAK OLAN TEŞVİKLER) 
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek olan projelere ilişkin  ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım Ve İmalat Bölgelerine yönelik olarak 
uygulanmakta olan teşvikler uygulanacaktır. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
ENGINE & ENGINE PARTS: 
 

 New technological changes like turbochargers and common 
rail systems. 

 Outsourcing to gain traction in the short to medium term. 
 
TRANSMISSION & STEERING PARTS: 

YATIRIM FIRSATLARI: 
MOTOR VE MOTOR PARÇALARI: 
 

 Turbo şarj ediciler ve müşterek demiryolu sistemleri gibi yeni 
teknolojik değişiklikler; 

 Kısa ve orta vadede güç artışı (demiryollarında cer bağlamında 
güç artışı) sağlayacak olan dış kaynaklı unsurlar; 

 



 

 Replacement market share in sub-segments such as clutches is 
likely to grow due to rising traffic density. 

 The entry of global players is expected to intensify competition in 
sub-segments such as gears and clutches. 

 
SUSPENSION & BREAKING PARTS: 
 

 The segment is estimated to witness high replacement demand, 
with players maintaining a diversified customer base in the 
replacement and OEM segments besides the exports. 

 

 The entry of global players is likely to intensify competition in sub-
segments such as shock absorbers. 

 
 
EQUIPMENT: 
 

 Companies operating in the replacement market are likely to 
focus on establishing a distribution network, brand image, 
product portfolio and pricing policy. 

 
METAL PARTS: 
 

 Manufacturers are expected to benefit from the growing 
demand for sheet metal parts, body & chassis, fan belts, 
pressure die-castings, hydraulic pneumatic instruments in the 
two-wheeler segment. 

 Leading players in the sheet metal parts sub-segment are in 
the process of expanding their customer base. 

 
 
 
 
 
NATIONAL MISSION FOR ELECTRIC MOBILITY (NMEM) 2O2O: 
 

 The Government of India has launched a National Mission for 
Electric Mobility (NMEM) 2020 in 2013 to foster adoption of 

GÜÇ AKTARMA VE DİREKSİYON PARÇALARI: 
 

 Artan trafik yoğunluğu nedeniyle kavrama, vites gibi alt 
segmentlere yönelik piyasa payının artması beklenmektedir. 

 Örneğin vites ve kavrama gibi alt segmentlere yönelik global 
oyuncuların piyasaya girmesi nedeniyle rekabetin artması 
beklenmektedir. 

 
SÜSPANSİYON PARÇALARI: 
 

 İhracatın yanı sıra OEM segmentlerinde parçaların 
yenilenmesine yönelik farklı bir müşteri tabanının oluşması 
nedeniyle söz konusu bu segmentte önemli oranda parça 
değişimi konusunda bir talebin oluşacağı beklenmektedir. 
 

 Şok emiciler gibi alt segmentlere yönelik global oyuncuların 
piyasaya girişi nedeniyle bu segmentlere yönelik rekabetin 
artması beklenmektedir. 

 
EKİPMANLAR: 
 

 Yedek parça piyasasında faaliyet gösteren şirketler 
muhtemelen ürün portföyü ve fiyatlandırma politikası, marka 
imajı ve dağıtım şebekesi gibi unsurlara odaklanacaklardır. 

 
METAL PARÇALAR: 
 

 İmalatçılar iki tekerlekli araçlar segmentinde metal parçalar, 
otomotivin ana gövdesi, fan kayışları, basınçlı kalıp dökümler, 
hidrolik pnomatik unsurlara yönelik artan taleplerden 
faydalanacaklardır. 

 Sac metal parçalar alt segmentinde piyasada önde gelen 
oyuncular müşteri tabanlarını genişletmektedirler. 

 
 
2020 YILI ELEKTRİKLİ UNSURLARA YÖNELİK ULUSAL MİSYON 
(NMEM): 
 

 Hindistan Hükümeti 2013 yılında 2020 yılı Elektrikli Unsurlara 



electrical vehicles (including hybrid vehicles), and their 
manufacture in India. 

 

 It is estimated that there will be a huge demand in India for low 
cost hybrid and electric vehicles (xEVs) that are suitable short-
distance urban commutes (averaging 50-100 kms per trip) and 
rugged enough to perform reliably in the summer and in the 
monsoon season in India. It is estimated that sales for such 
vehicles would amount to 6-7 Million units by 2020. 

 

Yönelik Ulusal Misyonu (NMEM) açıklamış olup, bu bağlamda 
Hindistan’da hibrit araçlar da dahil olmak üzere elektrikli 
araçların adaptasyonunun güçlendirilmesi ve imalat 
kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

 Düşük maliyetli, çalışanların kentte işlerine gidiş geliş 
yapabilmeleri amacıyla kısa mesafe için (ortalama 50/100 km 
seyahat)  uygun olan hibrit ve elektrikli araçlara (xEV’ler) 
yönelik Hindistan'da büyük bir talebin olacağı tahmin edilmekte 
olup, bu araçların yazın ve mason yağmurlarının olduğu 
sezonda güvenli bir şekilde performans vereceği ve bu 
bölgelerde yayılacağı tahmin edilmektedir. Bu tür araç 
satışlarının 2020 yılı itibariyle 6-7 milyona ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 
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AVIATION         HAVACILIK SEKTÖRÜ 
 

SUMMARY 
 

 9th largest civil aviation market. 

 163 Million passengers in 2013. 

 60 Million international passengers by 2017. 

 85 international airlines connecting over 40 cuntries. 

 3rd largest aviation market by 2020. 

 800 aircraft by 2020. 
 

ÖZET 

 Hindistan sivil havacılık pazarında dünyanın en büyük 
dokuzuncu ülkesidir. 

 2013 yılında 163 milyon yolcu taşınmış bulunmaktadır. 

 2017 yılına kadar 60milyon uluslararası yolcunun taşınması 
öngörülmektedir. 

 Kırkı aşkın kenti birbirine bağlayan 85 uluslararası havayolu; 

 2020 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü havacılık 
piyasası; 

 2020 yılına kadar 800 uçak; 

REASONS TO INVEST 
 

 India is one the fastest growing aviation markets and currently the 
ninth largest civil aviation market in the world. 

 India is projected to be the 3rd largest aviation market by 2020. 

 Total passenger traffic stood at 163.06 Million during 2013. India 
is one of the least penetrated air markets in the world with 0.04 
trips per capita per annum as compared to 0.3 in China and more 
than 2 in the USA. 

 Indian carriers plan to increase their fleet size to reach 800 
aircrafts by 2020. 

 The Indian aviation sector is likely to see investments totalling 
USD 12.1 Billion during 2012-17; USD 9.3 Billion is expected to 
come from the private sector. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen havacılık piyasalarından 
biri olup, sivil havacılık piyasası açısından dünyada en büyük 
dokuzuncu yeri işgal etmektedir. 

 2020 yılına kadar Hindistan'ın dünyada en büyük üçüncü 
havacılık piyasası olması öngörülmektedir. 

 2013 yılında toplam yolcu sayısı 163.06 milyona tekabül 
etmektedir ve Hindistan yılda kişi başına 0.04 havayolu 
seyahati ile dünyada en az kişi başına hava seyahatin 
gerçekleştirildiği yer olup, bu rakam Çin'de 0.3, ABD'de ise 
2’den fazladır. 

 Hindistan 2020 yılına kadar uçak filosunu 800 uçağa 
ulaştırmayı planlamaktadır. 

 Hindistan'daki havacılık sektörüne 2012-2017 yılları itibarıyla 
12.1 milyar Amerikan Doları yatırım yapılması öngörülmekte 
olup, bu meblağın 9.3 milyar Amerikan Dolarının özel sektör 
tarafından finanse edilmesi öngörülmektedir. 

STATISTICS 
 

 Domestic Passenger traffic CAGR – 7.71% (FY 2006-13); 209 
Million by FY 2017. 

 International Passenger traffic CAGR – 8.96% (FY 2006-13); 60 
Million by FY 2017. 

 Total freight traffic CAGR – 5.2% (FY 2006-13); 2.19 Million 
Tonnes in FY 2013. 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Yurtiçi yolcu trafiğindeki yıllık birleşik büyüme -% 7.71 (2006-
2013); 2017 yılına kadar 209 milyon; 

 Uluslararası yolcu trafiğinde yıllık %8.96 oranında birleşik 
büyüme (2006-2013)-2017 yılına kadar 60 milyon; 

 Toplam yük- navlun taşıma trafiğinde yıllık %5.2 oranında 
birleşik büyüme (2006-2013);2013 yılında 2.19 milyon ton 



 More than 85 international airlines operate in India and 5 Indian 
carriers connect over 40 countries. 

 

 Hindistan'da 85’ten fazla uluslararası havayolu şirketi faaliyet 
göstermekte olup,  5 Hindistan havayolu şirketi kırkı aşkın 
ülkeyi birbirine bağlamaktadır. 

GROWTH DRIVERS 
 

 Five international airports (Delhi, Mumbai, Cochin, Hyderabad, 
Bengaluru) have been completed successfully under PPP mode. 

 Greenfield airport at Navi Mumbai, Mopa (Goa) and some brown-
field airports of Airports Authority of India (AAI) and 50 airports 
under the low cost model are to be developed all over the 
country, including under PPP. 

 Indian aviation is experiencing dramatic growth across the board, 
from the emergence of LCC/new carriers to a growing middle 
class ready to travel �by air as well as growth in business and 
leisure travel. 

 India’s middle income population is expected to increase from 
160 Million in 2011 to 267 Million by 2016. 

 Greater focus on infrastructure development; increasing 
liberalisation – Open Sky Policy; AAI driving modernisation of 
airports, Air and Navigation Systems. 

 Growth in aviation accentuating demand for MRO (maintenance, 
repair and overhaul) facilities. 

 Large scale collaborations/M&A deals – Etihad Airways & Jet 
Airways; Tata Group & Singapore Airlines, Tata Group & AirAsia. 

 India plans to increase the number of operational airports to 250 
by the year 2030. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Delhi, Bombay, Cochin, Haydarabad ve Bengaluru Kentlerinde 
PPP modeli doğrultusunda (özel sektör, kamu ortaklığı) beş 
uluslararası havaalanı başarılı bir şekilde tamamlanmış 
bulunmaktadır. 

 Navi Mumbai, Mopa (Goa) ‘da sıfırdan hava alanı ve Hindistan 
Havacılık Yetkili Kuruluşuna (AAI) ait bazı terkedilmiş  
havaalanları ve düşük maliyetli 50 havaalanı PPP modeli 
doğrultusunda ülkenin her yerinde geliştirilmektedir. 

 Hindistan havacılığında gerek iş amaçlı gerekse turizm amaçlı 
sınırlı sorumlu şirketlerin ortaya çıkışıyla birlikte ve havayoluyla 
seyahat etmeye hazır olan orta sınıftan kişilerin artışıyla birlikte 
önemli bir büyüme yaşanmaktadır. 

 Hindistan'ın orta gelirli nüfusu 2011 yılında 160 milyona tekabül 
etmekteyken bu rakamın 2016 yılına kadar 267 milyona 
ulaşması beklenmektedir. 

 Altyapının geliştirilmesi projelerine önem verilmekte ve ilgili 
mevzuat basitleştirilmekte ve bu kapsamda, açık uçuş politikası, 
havaalanlarının ve navigasyon sistemlerinin modernizasyonu 
gerçekleştirilmektedir. 

 MRO (bakım onarım) tesislerine yönelik havacılık sektöründe 
giderek büyüyen bir talep söz konusudur. 

 Geniş kapsamlı bir işbirliği gerçekleştirilmekte ve mutabakat 
sözleşmeleri akdedilmekte olup, bu bağlamda Etihad 
Havayolları & Jet Havayolları; Tata Group & Singapore 
Havayolları, Tata Group & AirAsia işbirlikleri söz konusudur. 

 2030 yılına kadar Hindistan havaalanı sayısını 250’ye çıkarmayı 
planlamaktadır. 

FDI POLICY 
 

 100% FDI is permitted for greenfield airport projects under the 
automatic route. 

 Up to 74% FDI is permitted for existing airport projects under the 
automatic route, above 74% and up to 100% permitted under 
government approval route. 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Otomatik rota doğrultusunda sıfırdan havaalanı projelerine 
%100 oranında yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 Otomatik rota doğrultusunda mevcut hava alanı projelerine 
yönelik  %74 oranına kadar yabancı doğrudan yatırıma izin 
verilmekte olup, %74’ün üzerinde olan rakamla %100 



 Up to 49% FDI is permitted in domestic scheduled passenger 
airlines under the automatic route. 100% permitted for NRIs. Up 
to 49% FDI under the automatic route is permitted in Non-
Scheduled Air Transport Service. FDI above 49% and up to 74% 
is permitted under Government approval route. 100% FDI 
permitted for NRIs. 

 Up to 100% FDI is permitted in helicopter services and seaplanes 
under the automatic route. 

 Up to 49% FDI is permitted in ground handling services under the 
automatic route. FDI above 49% and up to 74% is permitted 
under government approval route. 100% FDI permitted for NRIs. 

 Up to 100% FDI is permitted in maintenance and repair 
organizations; flying training institutes; and techinical training 
institutes under the automatic route. 

 Investments are subject to relevant regulations, approvals from 
DGCA and security and other conditions. Foreign airlines are 
also, henceforth, allowed to invest in the capital of Indian 
companies, operating scheduled and non-scheduled Air 
Transport Services, up to the limit of 49% of their paid-up capital. 
Investments will be subject to government route. 

 

arasındaki rakam arasındaki meblağ hükümetin onayına tabi 
bulunmaktadır. 

 Yurtiçi tarifeli hava yollarına yönelik otomatik rota doğrultusunda 
% 49 oranına kadar yabancı doğrudan yatırıma izin 
verilmektedir. NRI’lar için %49’a kadar yabancı doğrudan 
yatırıma izin verilmektedir. Tarifeli olmayan havayolu nakliye 
hizmetlerine yönelik otomatik rota doğrultusunda %49 oranına 
kadar yabancı doğrudan yatırıma izin verilmektedir. % 49’dan 
%74e kadar olan yabancı doğrudan yatırımlara hükümetin 
onayına bağlı olmak üzere izin verilmektedir. NRI'lar için yüzde 
% 100 oranında yabancı doğrudan yatırıma izin verilmektedir. 

 Helikopter hizmetleri ve deniz uçakları için otomatik rota 
doğrultusunda % 100 oranında yabancı doğrudan yatırıma izin 
verilmektedir. 

 Havaalanlarında yer hizmetleri için % 49 oranına kadar 
otomatik rota doğrultusunda yabancı doğrudan yatırıma izin 
verilmekte olup, %49’dan %74e kadar olan yabancı doğrudan 
yatırımlar hükümetin onayına bağlıdır. NRI'lar için yüzde % 100 
oranında yabancı doğrudan yatırıma izin verilmektedir. 

 Bakım onarım, uçak eğitim enstitüleri veya teknik eğitim 
enstitülerine yönelik otomatik rota doğrultusunda % 100 
oranında yabancı doğrudan yatırıma izin verilmektedir. 

 Hindistan'da yapılacak olan yatırımlar güvenlik ve sair 
sebeplere binaen ilgili yönetmeliklere tabi tutulmaktadır,  bu 
hususa yönelik DGCA’dan onay alınması gerekmektedir. Aynı 
zamanda ödenmiş sermayelerinin %49’ una kadar olmak üzere 
yabancı havayolu şirketlerinin de Hindistan'da faaliyet gösteren 
tarifeli ve tarifesiz havaalanı nakliye hizmetleri yapan Hindistanlı 
şirketlere yatırım yapmalarına izin verilmektedir. Bu bağlamda 
yapılacak olan yatırımlar hükümet rotası doğrultusunda 
yapılmaktadır. 

 

SECTOR POLICY 
 

 The Airports Authority of India is responsible for developing, 
financing, operating, and maintaining all public sector airports. 
New airports are permitted under the Greenfield Airport Policy 
2008. Investment in airports is encouraged under the Public 
Private Partnership Policy of the Government of India. 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 

 Hindistan Havayolları Yetkili Kuruluşu (AAI)  bütün kamu 
sektörüne ait havaalanlarının geliştirilmesinden, finanse 
edilmesinden,  işletilmesinden ve bakım onarımından dolayı 
sorumlu bulunmaktadır.  Yeni havaalanlarına 2008 Sıfırdan 
Havalimanı Politikası doğrultusundaizin verilecektir. Havaalanı 



 Regional Air Connectivity Policy offers attractive incentives in the 
form of exemption of landing, parking and navigation fees to 
airlines operating at designated airports in non-metro areas. 

 

yatırımları Hindistan hükümeti ve Kamu Özel Ortaklık 
Politikasına göre teşvik edilmektedir. 

 Bölgesel Hava Bağlanabilirlik Politikası doğrultusunda metropol 
niteliğinde olmayan bölgelerde faaliyet gösterecek olan 
havayolu şirketlerine yönelik arazi, park ve navigasyon 
ücretlerine ilişkin muafiyetler uygulanmaktadır. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
PROVISIONS OF THE 2O14-2015 UNION BUDGET : 
 

 Aircraft engines and parts thereof are eligible for duty exemption 
when imported for servicing, repair or maintenance of aircraft 
used for scheduled operations. 

 The budget envisages the development of new airports in Tier I 
and Tier II cities. 

 The Income Tax Act provides presumptive taxation under Section 
44AE in respect of assesses who are engaged in the business of 
plying, hiring or leasing goods carriages. The bill proposes to 
increase the amount of presumptive income to INR 7,500 per 
vehicle for all types of goods carriage vehicles. 

 Exemptions under the Income Tax Act for infrastructure 
development under section 80 IA. 

 Basic customs duty exemption is available for parts and testing 
equipment used for the maintenance, repair and overhaul of 
aircraft. 

 Budgetary support is provided to the AAI for the development of 
airport infrastructure in the north-eastern states of India. 

 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYE İLİŞKİN HUSUSLAR: 
 

 Tarifeli uçuşlar için kullanılan uçakların servisi, bakım ve 
onarımına yönelik ithal edilen uçak motorları ve parçaları için 
gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 

 Bütçede birinci grup ve ikinci grup kentlere yönelik yeni 
havalimanlarının inşası öngörülmektedir. 

 Gelir Vergisi Yasasının 44AE maddesi doğrultusunda, taşıma 
amaçlı kullanılan araçları kiralayanlar için yaklaşık bir vergi 
uygulanmaktadır. Bu bağlamda taşımacılıkta kullanılan her tip 
arac için uygulanacak yaklaşık verginin araç başına 7.500 
Hindistan Rupisine yükseltilmesi planlanmaktadır. 

 Gelir Vergisi Yasasının 80 IA maddesi doğrultusunda altyapı 
projelerinin imarına ilişkin olarak muafiyetler uygulanmaktadır, 

 Uçakların bakım onarımına yönelik olarak kullanılan parçalar ve 
test ekipmanları için temel gümrük vergilerinden muafiyet 
uygulanmaktadır. 

 Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde havalimanı altyapısının 
geliştirilmesi amacına yönelik Hindistan Havayolları Yetkili 
Kuruluşuna (AAI) bütçe desteği sağlanmış bulunmaktadır. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 300 business jets, 300 small aircraft and 250 helicopters are 
expected to be added to the current fleet in the next 5 years. 

 Growth in aviation is accentuating demand for MRO facilities. 

 Greenfield airports under Public Private Partnership at Navi 
Mumbai and Mopa (Goa). 

 The development of new airports – the Airports Authority of India 
aims to bring around 250 airports under operation across the 

YATIRIM FIRSATLARI 

 Gelecek beş yıl içerisindeki Hindistan havayolu filosuna 300 iş 
amaçlı jet uçağının 300 küçük uçağın ve 250 helikopterin 
eklenmesi beklenmektedir. 

 MRO tesislerine yönelik talep doğrultusunda havacılık 
sektöründe büyüme söz konusudur. 

 Kamu Özel Sektör Ortaklığı doğrultusunda Navi Bombay ve 
Mopa'da (Goa) sıfırdan havalimanları inşa edilmektedir. 

 Yeni havalimanlarının inşası planlanmakta olup, bu bağlamda 



country by 2020. 

 The North-east region – the Airports Authority of India plans to 
develop Guwahati as an inter-regional hub and Agartala, Imphal 
and Dibrugarh as intra-regional hubs. 

 The Airports Authority of India plans to spend USD 1.3 Billion on 
non-metro projects between 2013 and 2017, focusing on the 
modernisation and upgradation of airports. 

 Indian airports are emulating the SEZ Aerotropolis model to 
enhance revenues, focus on revenues from retail, advertising and 
vehicle parking, security equipment and services. 

 

2020 yılına kadar  Hindistan Havayolları Yetkili Kuruluşu (AAI) 
250 havalimanına ulaşmayı hedeflemektedir. 

 Ülkenin Kuzey Doğu bölgesine yönelik Hindistan Havayolları 
Yetkili Kuruluşu (AAI) Guwahati'nin bölgeleri birbirine bağlayan 
bir merkez olmasını, Agartala, Imphal ve Dibrugargh'ın ise 
bölgeler arası merkezler olmasını planlamaktadır. 

 Hindistan Havayolları Yetkili Kuruluşu (AAI) 2010- 2017 yılları 
arasında özellikle havalimanlarının modernizasyonuna ve 
yenilenmesine odaklanmak suretiyle metropol kentleri 
kapsamayan projelere yönelik  1.3 milyar Amerikan Doları 
harcamayı planlamaktadır. 

 Hindistan’da havaalanlarında perakende satışlardan, 
reklamlardan, araç park ücretlerinden ve güvenlik ekipmanları 
ve güvenlik hizmetlerinden elde edilen gelirlerin SEZ 
Aerotropolis modeli doğrultusunda artırılması için rekabet 
özendirilmekte ve bu bağlamda çalışmalar yapılmaktadır. 

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Airbus (France) 

 Boeing International Corporation (USA) 

 AirAsia (Malaysia) 

 Rolls Royce (UK) 

 Frankfurt Airport Services Worldwide (Germany) 

 Honeywell Aerospace (USA) 

 Malaysia Airports Holdings Berhad (Malaysia) 

 GE Aviation (USA) 

 Airports Company South Africa Global (South Africa) 

 Alcoa Fastening Systems Aerospace (USA) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Airbus (Fransa) 

 Boeing International Corporation (ABD) 

 AirAsia (Malezya) 

 Rolls Royce (İngiltere) 

 Frankfurt Airport Services Worldwide (Almanya) 

 Honeywell Aerospace (ABD) 

 Malezya Airports Holdings Berhad (Malezya) 

 GE Aviation (ABD) 

 Airports Company South Africa Global (Güney Afrika) 

 Alcoa Fastening Systems Aerospace (ABD) 

AGENCIES 
 

 Ministry of Civil Aviation 

 Directorate General of Civil Aviation 

 Bureau of Civil Aviation Security 

 Airports Economic Regulatory Authority of India 

 Air India Limited 

 Pawan Hans Limited 

KURUMLAR 
 

 Sivil Havacılık Bakanlığı 

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

 Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu 

 Hindistan Havaalanları Ekonomik Düzenleme Kurumu 

 Air India Limited 

 Pawan Hans Limited 



 Airports Authority of India 
 

 Hindistan Havayolları Yetkili Kuruluşu 

 



BIOTECHNOLOGY        BİYOTEKNOLOJİ 
 

SUMMARY 
 

 3rd biggest biotech industry in the Asia-Pacific region. 

 2nd highest number of USFDA–approved plants. 

 USD 3.7 Billion to be spent on biotechnology from 2012-17. 

 No. 1 producer of Hepatitis B vaccine recombinant. 

 USD 4.3 Billion bio-economy by the end of 2013. 

 USD 100 Billion industry by 2025. 
 

ÖZET 
 

 Asya-Pasifik bölgesinde üçüncü en büyük biyoteknoloji 
endüstrisi; 

 USFDA tarafından onaylı bitki sayısı en fazla 2. ülke; 

 2012-2017 yılları arasında biyoteknoloji alanında 3.7 milyar 
Amerikan Doları harcamanın yapılması; 

 Dünyada bir numaralı Hepatit B aşısı üreticisi, 

 2013 yılı itibarıyla biyoekonomi alanının 4.3 milyar Amerikan 
Doları yatırım yapılması planlanmaktadır. 

 2025 yılına kadar biyoteknoloji endüstrisine 100 milyar 
Amerikan Doları yatırım yapılması planlanmaktadır. 

 

REASONS TO INVEST 
 

 India is amongst the top 12 biotech destinations in the world and 
ranks third in the Asia-Pacific region. 

 India has the second-highest number of USFDA–approved 
plants, after the USA. 

 India adopted the product patent regime in 2005. 

 Increasing government expenditure will augment the growth of 
the sector — the government aims to spend USD 3.7 Billion on 
biotechnology between 2012-17. 

 India is the largest producer of recombinant Hepatitis B vaccine. 

 India has the potential to become a major producer of transgenic 
rice and several genetically modified (GM) or engineered 
vegetables. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan biyoteknoloji alanında dünyanın en büyük 12. ülkesi 
olup, bu bağlamda Asya Pasifik bölgesinde üçüncüdür. 

 Hindistan Amerika'dan sonra sayı olarak ikinci en fazla USFDA 
onaylı bitkilere sahiptir. 

 Hindistan 2005 yılında Ürün Patent Yasasını çıkarmıştır. 

 Biyoteknoloji alanına yönelik giderek artan kamu harcamaları 
sektörde büyümeyi hızlandıracak olup, bu bağlamda, hükümet 
iki 2012-2017 yılları arasında biyoteknoloji endüstrisine 3.7 
milyar Amerikan Doları harcamayı planlamaktadır. 

 Hindistan dünyada bir numaralı Hepatit B aşısı üreticisidir. 

 Hindistan, dünyada transgenik pirinç ve çeşitli genetik olarak 
modifiye edilmiş (GM) sebzelerin ana üreticisi olma 
potansiyeline sahiptir. 

 

STATISTICS 
 

 The Indian biotech industry will grow at an average growth rate of 
around 30% a year and reach USD 100 Billion by 2025. 

 The Indian bio-economy grew to USD 4.3 Billion at the end of 
2013, up from USD 530 Million in 2003. 

 The Indian biotech industry grew by 15.1% in 2012–13, 
increasing the market’s revenues from USD 3.31 Billion in 2011-

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Hindistan biyoteknoloji endüstrisi yıllık olarak ortalama %30 
oranında büyümekte olup, bu endüstrinin 2025 yılına kadar 100 
milyar Amerikan dolarına ulaşması beklenmektedir. 

 Hindistan'da biyoekonomi 2003 yılındaki 530 milyon Amerikan 
dolarından 2013 yılında 4.3 milyar Amerikan dolarına 
yükselmiştir. 



12 to USD 3.81 Billion in 2012–13. 

 The market size of the sector is expected to rise up to USD 11.6 
Billion by 2017 due to a range of factors such as growing demand 
for healthcare services, intensive R&D activities and strong 
government initiatives. 

 The Indian biotechnology sector is divided into five major 
segments — bio-pharma, bio-services, bio-agri, bio-industrial and 
bio-informatics. 

 The bio-pharmaceutical sector accounts for the largest share of 
the biotech industry with a share of 64% in total revenues in 
2013, followed by bio-services (18%), bio-agri (14%), bio-
industrial (3%) and bio-informatics (1%). 

 Revenue from bio-pharma exports reached USD 2.2 Billion in 
2013, accounting for 51% of total revenues of the biotech 
industry. 

 

 Hindistan biyoteknoloji endüstrisi 2012-2013 yıllarında %15.1 
oranında büyümüş olup, 2011- 2012 yıllarında 3.31 milyar 
Amerikan dolarına tekabül eden pazar payı 2012-2013 
yıllarında 3.81 milyar Amerikan dolarına yükselmiştir. 

 Sağlık bakım hizmetlerine yönelik büyüyen talep, yoğun 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve güçlü hükümet teşvikleri 
gibi sebeplerden dolayı sektöre ait piyasa büyüklüğünün 2017 
yılına kadar 11.6 milyar Amerikan dolarına ulaşması 
beklenmektedir. 

 Hindistan biyoteknoloji sektörü, biyofarmakoloji, biyoservisler, 
biyotarım, biyoendüstri ve biyoenformatik olarak beş ana 
segmente bölünmüştür. 

 2013 yılı itibarıyla biyofarmasotik sektör biyoteknoloji 
endüstrisinde % 64 ile en büyük paya sahip olup, bunu %18 ile 
biyoservisler , % 14 ile biyotarım, % 2 ile biyoendüstri ve %1 ile 
biyoenformatik izlemektedir. 

 Biyofarmakoloji ürünlerinin ihracından elde edilen gelir 2013 yılı 
itibariyle 2.2 milyar Amerikan dolarına ulaşmış olup, bu rakam 
biyoteknoloji endüstrisindeki toplam elde edilen gelirin % 51’ine 
tekabül etmektedir. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 The sector has seen high growth with a CAGR in excess of 20% 
and the key drivers for growth in the biotech sector are increasing 
investments, outsourcing activities, exports and the government’s 
focus on the sector. 

 A strong pool of scientists and engineers. 

 Cost-effective manufacturing capabilities. 

 The setting up of national research laboratories, centres of 
academic excellence in biosciences, several medical colleges, 
educational and training institutes offering degrees and diplomas 
in biotechnology, bio-informatics and biological sciences. 

 For global companies looking to economise, outsourcing to lower 
cost economies results in a cost arbitrage of more than 50%. 

 Fast-developing clinical capabilities with the country becoming a 
popular destination for clinical trials, contract research and 
manufacturing activities. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Sektörde yüzde 20’den fazla bir birleşik büyüme kaydedilmiş 
olup, biyoteknoloji sektöründe büyümeyi sağlayacak olan ana 
unsurlar giderek artan yatırımlar, dış finansman faaliyetleri, 
ihracatlar ve kamu sektörünün söz konusu sektöre yönelik 
gerçekleştirdiği yoğun çalışmalardır. 

 Biyoteknoloji sektöründe güçlü bir bilim insanı ve mühendis 
havuzu söz konusudur. 

 Biyoteknoloji sektöründe maliyet açısından verimli imalat 
kapasiteleri mevcuttur. 

 Ulusal araştırma laboratuarları biyo bilimler üzerinde çalışacak 
olan akademik merkezler ve çeşitli medikal kolejler ve eğitim 
kurumları biyoteknoloji, biyoenformatik ve biyolojik bilimler 
konusunda diploma verecek eğitim enstitülerinin kurulması 
planlanmaktadır. 

 Ekonomik kaynaklar arayan global şirketler için % 50’den fazla 
bir maliyet avantajı söz konusudur. 



 Hızla gelişen klinik merkezler; yapılacak olan klinik araştırmalar, 
sözleşmeli olarak gerçekleştirilecek araştırmalar ve imalat 
aktiviteleri açısından ülkenin popüler merkezleri olacaktır. 

 

FDI POLICY 
 

 Foreign Direct Investment (FDI) up to 100% is permitted 
through the automatic route for greenfield and through the 
government route for brownfield, for pharmaceuticals. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Farmasötik endüstrisine sıfırdan yapılacak yatırımlar için 
otomatik rota aracılığıyla, terkedilmiş endüstriyel bölgelere 
hükümet ratası aracılığıyla %100 oranında doğrudan yabancı 
yatırımlara izin verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 

SECTOR POLICY 
 
National Guidelines for Stem Cell Research 2O13: 
 

 The guidelines have been laid down to ensure that research 
with human stem cells is conducted in a responsible and 
ethical manner and complies with all regulatory requirements 
pertaining to biomedical research in general and of stem cell 
research in particular. 

 These guidelines apply to all stakeholders including individual 
researchers, organizations, sponsors, oversight/regulatory 
committees and any other associated with both basic and 
clinical research on all types of human stem cells and their 
derivatives. 

 
Guidelines on Similar Biologics-Regulatory Requirements for Marketing 
Authorization in India 2O12: 
 

 The Guidelines on Similar Biologics prepared by the Central 
Drugs Standard Control Organization (CDSCO) and the 
Department of Biotechnology (DBT) lay down the regulatory 
pathway for a biologic claiming to be similar to an already 
authorized reference biologic. 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
Kök Hücre Araştırmalarına İlişkin Ulusal Kurallar-2013: 
 

 Özel olarak kök hücre araştırmalarıyla ile ilgili genel olarak da 
biyomedikal araştırmarla ilgili düzenleyici gereksinimlere uygun 
ve  sorumlu ve etik bir anlayış içerisinde gerçekleştirilen insan 
kök hücreleri araştırmaları üzerine prensipler belirlenmiştir. 

 Yukarıda belirtilen söz konusu bu prensipler bütün paydaşlara 
uygulanmakta olup, buna bireysel olarak araştırma yapan 
araştırmacılar, organizasyonlar, sponsorlar, yönetmelik çıkaran 
komiteler ve insan kök hücreleri ve bunların türevleri üzerinde 
araştırma yapan temel klinikler ve diğer klinik merkezler 
dâhildir. 

 
Hindistan'da Pazarlama Konusunda Yetkilendirmeye Yönelik Benzeri 
Biyolojik Unsurlarla İlgili Yönetmeliklerde Belirtilen Kurallar-2012: 
 

 Merkezi İlaç Standartları Kontrol Organizasyonu (CDSCO) ve 
Biyoteknoloji Departmanı (DBT) tarafından hazırlanan kurallar 
doğrultusunda biyolojik hususlara ilişkin ilgili yönetmeliğe ait 
genel çerçeveler belirlenmiştir. 
 



 The guidelines address the regulatory pathway regarding the 
manufacturing process and quality aspects for similar biologics. 

 These guidelines also address the pre-market regulatory 
requirements including a comparability exercise for quality, 
preclinical and clinical studies and post-market regulatory 
requirements for similar biologics. 

 

 Bu kurallar aynı zamanda benzeri biyolojik maddelere ilişkin 
imalat süreci ve kaliteyle ilgili hususlara yönelik genel 
prensipleri belirlemektedir. 

 Yukarıda belirtilen kurallar aynı zamanda benzeri biyolojik 
maddeler için kalite, klinik öncesi ve klinik aşamasındaki 
çalışmalar ve pazarlama öncesi ve pazarlama sonrası 
hususlara ilişkin kuralları da içermektedir. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET: 
 

 Service tax exemption for services provided by operators of 
common bio-medical waste treatment facilities to a clinical 
establishment by way of treatment or disposal of bio-medical 
waste or processes incidental thereto. 

 Refund of customs duty paid at the time of import of scientific and 
technical instruments, apparatus, etc. by public funded and other 
research institutions, subject to submission of a certificate of 
registration from the Department of Scientific & Industrial 
Research. 

 
OTHER INCENTIVES: 
 

 Depreciation allowance on plant and machinery has been raised 
to 40% from 25%. 

 Customs duty exemption on goods imported in certain cases for 
R&D. 

 Customs and excise duty exemption to recognised Scientific & 
Industrial Research Organisations (SIRO). 

 150% weighted tax deduction on R&D expenditure. 

 A 3-year excise duty waiver on patented products. 

 100% rebate on own R&D expenditure. 

 125% rebate if research is contracted in publicly-funded R&D 
institutions. 

 Joint R&D projects are provided with special fiscal benefits. 

 The setting up of a venture capital fund to support small and 
medium enterprises. 

 Promoting innovations through BIPP, SBIRI, BIRAC and biotech 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYE İLİŞKİN HUSUSLAR: 
 

 İlgili Biyomedikal kuruluşun biyomedikal atıklarının arıtılması 
amacıyla atık arıtma tesislerini işleten operatörler için hizmet 
vergisinden muafiyet sağlanmaktadır. 

 

 Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Departmanından alınacak  
sertifikasyonun ibrazını müteakip, kamu ve diğer araştırma 
kuruluşları ve enstitüleri tarafından ithal edilen bilimsel ve teknik 
enstrümanlara ve aparatlara ve bu gibi unsurlar için ödenen 
gümrük vergileri iade edilmektedir. 

 
 
DİĞER TEŞVİKLER: 
 

 Tesis ve makinelere uygulanan amortisman teşviki %25’den 
%40’a yükseltilmiştir. 

 Belirli araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ithal edilen 
ürünlere ilişkin gümrük vergilerinden muafiyet uygulanmaktadır. 

 Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonlarına (SIRO'lar) 
gümrük vergileri ve tüketim vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 

 Araştırma ve geliştirme masraflarına %150 oranında ağırlıklı 
vergi indirimi uygulanmaktadır. 

 Patentli ürünlere üç yıl boyunca tüketim vergisi muafiyeti 
uygulanmaktadır. 

 Araştırma ve geliştirme amaçlı olarak yapılan masrafların % 
100'ü iade edilmektedir (%100 oranında indirim 
uygulanmaktadır). 

 İlgili araştırmanın kamu tarafından finanse edilen araştırma ve 



parks. 
 

geliştirme kuruluşları veya sözleşmeli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi halinde araştırma ve geliştirme amaçlı yapılan 
masrafların % 125'i iade edilmektedir (%125 oranında indirim 
uygulanmaktadır). 

 Müşterek olarak gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme 
projelerine yönelik  özel mali olanaklar sağlanmaktadır. 

 Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek olan bir 
Müşterek İş Ortaklığı Sermaye Fonunun kurulması 
planlanmaktadır. 

 BIPP, SBIRI, BIRAC ve biyoteknoloji parklarıyla inovasyonlar 
(yenilikler) teşvik edilmektedir. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 The Department of Biotechnology has established biotech parks 
in various parts of the country to facilitate product development, 
research and innovation, and the development of biotechnology 
industrial clusters. 

 Operational biotech parks are located at Lucknow in Uttar 
Pradesh, Bangalore in Karnataka, Kalamassery and Kochi in 
Kerala, Guwahati in Assam and Chindwara in Madhya Pradesh. 

 The parks offer investors incubator facilities, pilot plant facilities 
for solvent extraction and laboratory and office spaces. 

 India constitutes around 8% of the total global generics market, 
by volume, indicating a huge untapped opportunity in the sector. 

 Outsourcing to India is projected to spike up after the discovery 
and manufacture of formulations. 

 Hybrid seeds, including GM seeds, represent new business 
opportunities in India based on yield improvement. 

 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 Biyoteknoloji Departmanı ürün gelişimini, araştırmaları ve 
yenilikleri ve biyoteknoloji endüstriyel gruplarının gelişimini 
teşvik etmek amacıyla ülkenin çeşitli yerlerinde biyoteknoloji 
parkları kurmuş bulunmaktadır. 

 Hâlihazırda faal olan biyoteknoloji parkları Uttar Pradesh’de 
Lucknow, Karnataka’da Bangalore, Kerala’da Kalamassery ve 
Kochi, Assam’da Guwahati ve Madhya Pradesh’deki Chindwara 
parklarıdır. 

 Söz konusu bu parklarda yatırımcılara inkübatör tesisleri, 
solvent ekstraksiyonu için pilot tesis olanakları ve laboratuar ve 
ofis alanları sunulmaktadır. 

 Hacim itibariyle biyoteknoloji endüstrisi global jenerik pazarın  
%8’ine tekabül etmekte olup, bu rakam hala ülkede bu sektörde 
önemli bir ölçüde fırsat olduğu anlamına gelmektedir. 

 Formülasyonların keşfi ve imalini müteakip Hindistan'a gelecek 
olan dış yatırımların çok önemli oranda artması beklenmektedir. 

 Genetik olarak modifiye edilmiş olan (GM)  tohumlarda dâhil 
olmak üzere hibrit tohumlar ürün gelişimine dayalı olarak 
Hindistan'da yeni iş fırsatlarını temsil etmektedir. 

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Limagrain (France) 

 Endo Pharmaceuticals (USA) 

 Mylan Inc. (USA) 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Limagrain (Fransa) 

 Endo Pharmaceuticals (ABD) 

 Mylan Inc (ABD) 



 Sanofi Aventis (France) 

 Abbot Laboratories (USA) 

 Fresenius (Singapore) 

 Hospira (USA) 
 

 Sanofi Aventis (Fransa) 

 Abbot Laboratories (ABD) 

 Fresenius (Singapur) 

 Hospira (ABD) 

AGENCIES 
 

 The Department of Biotechnology, Ministry of Science & 
Technology, Government of India 

 The Association of Biotechnology Led Enterprises 

KURUMLAR 
 

 Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Biyoteknoloji 
Departmanı  

 Biyoteknoloji Led İşletmeleri Derneği 

 



CHEMICALS         KİMYASALLAR 
 

SUMMARY 
 

 3rd largest producer in Asia. 

 3rd largest global producer of agro-chemicals. 

 6th largest producer of chemicals in the world. 

 Total production of 19,300 Thousand Metric Tonnes in 2013-14. 

 70,000 commercial products. 

 16% of world dye production. 
 

ÖZET 
 

 Hindistan kimyasallar açısından Asya'da en büyük üçüncü 
üretici ülkedir. 

 Hindistan tarım kimyasalları açısından dünyada en büyük 
üçüncü üretici ülkedir. 

 Hindistan kimyasallar açısından dünyada en büyük altıncı 
ülkedir. 

 Hindistan'da 2013-2014 yıllarında toplam 19.300 metrik ton 
kimyasal üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 Hindistan dünya boya üretiminin %16’sını karşılamaktadır. 
 

REASONS TO INVEST 
 

 India is the third largest producer of chemicals in Asia and sixth 
by output, in the world. 

 The chemicals industry is a key constituent of the Indian 
economy, accounting for about 2.11% of the nation’s GDP. 

 India is currently the world’s third largest consumer of polymers 
and third largest producer of agro-chemicals. 

 India’s proximity to the Middle East, the world’s source of 
petrochemical feedstock, makes for economies of scale. 

 Strong government support for R&D. 

 Polymers and agro-chemicals industries in India present 
immense growth opportunities. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan kimyasal maddelerin üretimi açısından Asya'da en 
büyük üçüncü, dünyada ise en büyük altıncı ülkedir. 

 Hindistan'daki kimyasal endüstri Hindistan ekonomisinin temel 
bir unsurunu teşkil etmekte olup Gayrisafi Yurtiçi Hâsılanın 
yaklaşık % 2.11’ine tekabül etmektedir. 

 Hindistan hâlihazırda tarım kimyasalları ve polimerlere yönelik 
dünyanın en büyük üçüncü tüketicisi konumundadır. 

 Hindistan'ın Ortadoğu'ya ve dünyanın petrokimya kaynaklarına 
olan yakınlığı skala ekonomisini mümkün kılmaktadır. 

 Hindistan'da kimyasallarla ilgili gerçekleştirilen araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine yönelik güçlü bir hükümet desteği söz 
konusudur. 

 Hindistan'da polimerler ve tarım kimyasalları endüstrileri önemli 
ölçüde büyüme fırsatlarını bünyesinde barındırmaktadır. 

 

STATISTICS 
 

 The estimated size of the market is USD 144 Billion. 

 India accounts for approximately 16% of the world production of 
dyestuff and dye intermediates. 

 Total production of the Indian chemicals industry was 19,308 
Thousand Metric Tonnes in 2013-14. 

 It is one of the most diversified sectors, covering more than 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Hindistan'da kimyasalların takribi pazar payı 144 milyar 
Amerikan dolarına tekabül etmektedir. 

 Hindistan, dünyada boyar maddelerin ve boya ile ilgili unsurların 
üretiminin yaklaşık olarak %16’sını karşılamaktadır. 

 Hindistan kimyasal endüstrisindeki toplam üretim 2013- 2014 
yılı itibariyle 19.308 metrik tona tekabül etmektedir. 



70,000 commercial products. 

 Current production of polymers is around 9 Million Tonnes with 
imports of around 2.8 Million Tonnes. 

 Polymer demand is expected to grow by 8-10% with healthy 
growth in industries such as clothing, automobiles etc. 

 

 Kimyasal sektörü içinde en fazla çeşitliliği barındıran 
sektörlerden biri olup, söz konusu sektör içerisinde 70.000’den 
fazla ticari ürün mevcuttur. 

 Hindistan'da halihazırdaki polimer üretimi 9 milyon ton civarında 
olup yaklaşık 2.8 milyon ton polimer ithalatı yapılmaktadır. 

 Tekstil, otomobil ve bu gibi endüstrilerde yaşanan sağlıklı 
büyümeyle birlikte polimer talebinin %8-10 oranında artması 
beklenmektedir. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 A large population, dependence on agriculture, and strong export 
demand are key growth drivers for the industry. 

 A global shift towards Asia as the world’s chemicals 
manufacturing hub. 

 Per capita consumption of chemicals in India is lower as 
compared to western countries. 

 Rise in GDP and purchasing power generates huge growth 
potential for the domestic market. 

 A focus on new segments such as specialty and knowledge 
chemicals. 

 Low-cost manufacturing. 

 Skilled science professionals. 

 World-class engineering and strong R&D capabilities. 
 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Tarım sektöründe istihdam edilen önemli bir nüfusun 
mevcudiyeti ve güçlü bir ihracat talebi kimyasal endüstrisinin 
büyümesine yönelik temel unsurlar niteliğindedir. 

 Dünyanın en büyük kimyasal üretim merkezi olarak Asya’ya 
doğru global bir kayma- yönelme mevcuttur. 

 Batı ülkelerine kıyasla Hindistan'daki kişi başına kimyasal 
madde tüketimi daha azdır. 

 Gayrisafi Yurtiçi Hâsıladaki ve satın alım gücündeki artış yurtiçi 
pazara yönelik önemli bir büyüme potansiyeli oluşturmaktadır. 

 Özel kimyasal maddeler gibi yeni segmentlere önem 
verilmektedir. 

 Düşük imalat maliyeti söz konusudur. 

 Bilgili ve becerikli bilim insanları mevcuttur. 

 Dünya çapında mühendislik ve güçlü araştırma geliştirme 
olanakları mevcuttur. 

 

FDI POLICY 
 

 100% FDI is allowed under the automatic route in the chemicals 
sector, subject to all the applicable regulations and laws. 

 Certain products such as wax candles, laundry soaps, safety 
matches, fireworks and incense sticks fall under items reserved 
for the MSME sector in which FDI beyond 24% is permitted under 
the government route. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda 
kimyasal sektöründe otomatik rotaya göre %100 oranında 
doğrudan yabancı yatırımlara izin verilmektedir. 

 Örneğin mumlar, çamaşır yıkama sabunları, güvenli kibritler, 
havai fişekler, tütsülükler- buhurdanlıklar ve bu gibi MSME 
sektörü bağlamında bulunan belirli ürünler için % 24’ün 
üzerindeki yabancı doğrudan yatırımlara hükümet rotası 
doğrultusunda izin verilmektedir. 

 

SECTOR POLICY SEKTÖR POLİTİKASI 



 

 Industrial licensing has been abolished for most sub-sectors 
except for certain hazardous chemicals. 

 The government is continuously reducing the list of reserved 
chemical items for production in the small-scale sector, thereby 
facilitating greater investment in technology upgradation and 
modernisation. 

 Policies have been initiated to set up integrated Petroleum, 
Chemicals �and Petrochemicals Investment Regions (PCPIR). 

 PCPIR will be an investment region spread across 250 square 
kilometres for the manufacture of domestic and export-related 
products of petroleum, chemicals and petrochemicals. 

 
 
Some of the strategies proposed between 2012-17 include: 
 
1. Implementation of strategy for sourcing and allocation of feedstock. 
2. Development of an innovation roadmap for chemicals sector and 
setting up of R&D fund under PPP model. 
3. Focus on green and sustainable technologies and reducing the 
environmental impact of the sector. 
4. Augmenting existing testing centres to act as certifying agencies for 
testing plastic products and raw materials to meet BIS standards. 
5. Establishing specialized vocational training centres in clusters for the 
chemicals industry. 
6. Formation of industrial clusters/plastic parks of world class quality. 
 

 

 Belirli tehlikeli kimyasal maddeler hariç olmak üzere birçok alt 
sektörde endüstriyel lisans mecburiyeti kaldırılmıştır. 

 Hükümet sürekli olarak küçük ölçekli sektörde üretim amaçlı 
tahsis edilen belirli kimyasal maddeleri listeden çıkarmakta 
olup, böylece, teknolojinin yenilenmesi ve modernizasyonuna 
yönelik daha büyük yatırımları teşvik etmektedir. 

 Entegre Petrol, Kimyasallar ve Petrokimyasallar Yatırım 
Bölgelerinin (PCPIR) kurulması yönünde politikalar 
geliştirilmektedir. 

 PCPIR gerek yurt içi amaçla gerekse ihracata yönelik petrol, 
kimyasal ve petrokimyasal ürünlerin imalatı için tahsis edilmiş 
250 kilometre kare alana yayılmış bir yatırım bölgesi olacaktır. 

 
2012-2017 yılları için önerilen stratejilerin bazıları aşağıdaki gibidir: 
 
1.Hammaddelere kaynak bulma ve ödenek ayırma stratejisinin 
uygulanması; 
2.Kimyasal sektörüne yönelik inovasyon yol haritasının geliştirilmesi ve 
PPP (Kamu Özel Sektör Ortaklığı) doğrultusunda araştırma ve 
geliştirme fonunun kurulması; 
3.Temiz ve sürdürülebilir teknolojilere önem verilmesi ve böylece 
sektörün çevre üzerine olan olumsuz etkilerinin azaltılması; 
4.BIS standartlarına uygun şekilde plastik ürünlerin ve hammaddelerin 
test edilmesi için sertifikasyon acenteleri olarak görev yapmak üzere 
mevcut test merkezlerinin güçlendirilmesi; 
5.Kimyasal endüstrisine yönelik gruplar halinde meslek eğitim 
merkezlerinin oluşturulması; 
6. Dünya standartlarında endüstriyel grupların / plastik parkların 
kurulması; 
 

FINANCIAL SUPPORT 
 
PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET: 
 

 Basic customs duty (BCD) on reformate is being reduced from 
10% to 2.5%. 

 Basic customs duty (BCD) on propane, ethane, ethylene, 
propylene, butadiene is being reduced from 5% to 2.5%. 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYE İLİŞKİN HUSUSLAR: 
 

 Reformat üzerinde uygulanan temel gümrük vergisi (BCD) % 
10'dan % 2,5’e düşürülmüştür. 

 Propan, etan, etilen, propilen ve bütadiene yönelik uygulanan 
temel gümrük vergisi (BCD) % 5'den % 2,5’e düşürülmüştür. 



 Basic customs duty (BCD) on ortho-xylene is being reduced from 
5% to 2.5%. 

 Basic customs duty (BCD) on denatured ethyl alcohol and methyl 
alcohol is being reduced from 7.5% to 5%. 

 Basic customs duty (BCD) on crude naphthalene is being 
reduced from 10% to 5%. 

 Basic customs duty (BCD) on fatty acids, crude palm stearin, 
RBD and other palm stearin and specified industrial grade crude 
oils is being reduced from 7.5% to nil for the manufacture of 
soaps and oleo-chemicals subject to actual user conditions. 

 Basic customs duty (BCD) is also being reduced on crude 
glycerine from 12.5% to 7.5% in general and from 12.5% to nil for 
manufacture of soaps subject to actual user conditions. 

 
 
 
 Any of the following two deductions can be availed: 
 
1. Investment allowance (additional depreciation) at the rate of 15% to 
manufacturing companies that invest more than INR 1 Billion in plant and 
machinery acquired and installed between 01.04.2013 and 31.03.2015 
provided the aggregate amount of investment in new plants and 
machinery during the said period exceeds INR 1 Billion. 
2. In order to provide a fillip to companies engaged in manufacturing the 
said benefit of additional deduction of 50% of the cost on new plant and 
machineries exceeding INR 250 Million, which is acquired and installed 
during any previous year ending up to 31.3.17. 
 
 
 
R&D INCENTIVES: 
 

 Industry/private sponsored research programs – a weighted 
tax deduction is given under Section 35 (2AA) of the Income 
Tax Act. A weighted deduction of 200% is granted to assesses 
for any sums paid to a national laboratory, university or 
institute of technology, for specified persons with a specific 
direction, provided the said sum is used for scientific research 
within a program approved by the prescribed authority. 

 Orto-ksilene yönelik olarak uygulanan temeli gümrük vergisi 
(BCD) % 5'den % 2,5’e düşürülmüştür. 

 Denatüre etil alkole ve metil alkole yönelik uygulanan temel 
gümrük vergisi (BCD) % 7,5’den % 2,5’e düşürülmüştür. 

 İşlenmemiş naftaline uygulanan temel gümrük vergisi (BCD) % 
10'dan % 2,5’e düşürülmüştür. 

 Fiili kullanıcı koşulları esas alınmak üzere sabun ve oleo 
kimyasalların imalatı için yağ asitlerine, ham palm stearin 
yağına, RBD’ ye ve diğer palm stearine ve belirli endüstriyel 
ham yağlara uygulanan temel gümrük vergisi (BCD)  % 7,5’den 
% 0'a düşürülmüştür. 

 Fiili kullanıcı koşulları esas alınmak üzere genel olarak ham 
gliserine uygulanan temel gümrük vergisi (BCD) % 12,5’den % 
7,5’e ve sabunların imalatı için ise % 12,5’den % 0’a 
düşürülmüştür. 

 
Aşağıda maddeler halinde belirtilen indirimden biri uygulanabilecektir: 
 
1.Söz konusu periyotta (1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015)  yeni tesis ve 
makinelere yönelik  toplam yatırım meblağının 1 milyar Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla 1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015 tarihleri 
arasında satın alınan ve kurulan yatırım değeri 1 Milyon Hindistan 
Rupisini geçen imalat şirketlerine yönelik yatırım amaçlı yeni tesis ve 
makine alımlarına  % 15 oranında yatırım indirimi (ilave amortisman) 
uygulanacaktır. 
2.Ürünlerin imalatına yönelik şirketlere bir diğer avantaj sağlamak 
amacıyla yukarda belirtilen indirimin yanı sıra ayrıca 31 Mart 2017 
tarihine kadar satın alınan ve kurulan tesis ve makinelere ki bu tesis ve 
makinelerin değerinin 250 Milyon Hindistan Rupisini geçmesi koşuluyla 
ayrıca %15 oranında bir indirim uygulanacaktır. 
 
AR-GE TEŞVİKLERİ 
 

 Gelir Vergisi Yasasının 35 (2AA) maddesi doğrultusunda 
ağırlıklı vergi indirimi uygulanmaktadır. %200 oranına tekabül 
eden ağırlıklı vergi indirimi ilgili otorite tarafından onaylanmış bir 
program dahilinde yapılacak bilimsel araştırmalar için 
kullanılması koşuluyla belirli kişilere, teknoloji enstitülerine yada 
üniversitelerine, ulusal laboratuarlara ödenecek toplam miktara 



 
 
 
COMPANIES ENGAGED IN MANUFACTURE HAVING AN IN-HOUSE 
R&D CENTRE: 
 

 A weighted tax deduction of 200% under Section 35 (2AB) of 
the Income Tax Act for both capital and revenue expenditure 
incurred on scientific research and development. Expenditure 
on land and buildings are not eligible for deductions. 

 
 
 
STATE INCENTIVES: 
 

 Apart from the above, each state in India offers additional 
incentives for industrial projects. 

 Incentives are in areas like subsidised land cost and relaxation in 
stamp duty exemption on sale/lease of land, power tariff 
incentives, concessional rate of interest on loans, investment 
subsidies/tax incentives, backward areas subsidies, special 
incentive packages for mega projects etc. 

 
EXPORT INCENTIVES: 
 

 Export promotion capital goods scheme. 

 Duty drawback scheme. 

 Focus product scheme, special focus product scheme and focus 
market scheme. 

 
AREA BASED INCENTIVES: 
 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective 
Acts or setting up projects in special areas like the North-east, 
Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand. 

 

uygulanacaktır. 
 
 
KENDİ İŞLETMELERİNDE KENDİLERİNE AİT ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME MERKEZİ OLAN İMALATÇILARLA İLGİLİ HUSUSLAR 
 

 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik  maruz 
kalınan sermaye ve masrafları ve sair masraflara yönelik Gelir 
Vergisi Yasasının 35 (2AB)  maddesi doğrultusunda %200 
oranında ağırlıklı Gelir Vergisi indirimi uygulanacak olup, ancak  
yukarda belirtilen bağlamda arazi ve inşaatların satın alınması 
için maruz kalınan masraflara söz konusu bu indirim 
uygulanmayacaktır. 

 
 
DEVLET TEŞVİKLERİ:  
 

 Yukarda belirtilen unsurların yanı sıra Hindistan'daki bütün 
eyaletlerde endüstriyel projelere yönelik ilave teşvikler 
uygulanacaktır. 

  Sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı ve 
kiralanmasına yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji 
kullanımına yönelik tarife teşvikleri, alınan krediler için tahakkuk 
ettirilen faizlere ilişkin uygulanacak indirimler, yatırım 
sübvansiyonları, vergi teşvikleri ve mega projelere yönelik özel 
teşvik paketleri uygulanmaktadır. 

 
İHRACAT TEŞVİKLERİ:  
 

 Sermaye mallarının ihracatının teşvik edilmesi programı;  

 Görevlerin yeniden düzenlenmesi programı; 

 Ürünlere, özel ürünlere odaklanan programlar;  
 
 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER:  
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek olan projeler içib ilgili yasalarda belirtildiği 



üzere SEZ/ Ulusal Yatırım Ve İmalat Bölgelerine uygulanmakta 
olan teşvikler uygulanacaktır. 

 
 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 
AGRO-CHEMICALS: 
 

 India is the third largest producer of agro-chemicals globally. 

 India exports about 50% of its current production and exports 
are likely to remain a key component of the industry. 

 
 
SPECIALTY CHEMICALS: 
 

 The specialty chemicals market has witnessed a growth of 14% 
in the last five years; the market size is expected to reach USD 
70 Billion by 2020. 

 India is currently the world’s third largest consumer of polymers 
and growth in plastic demand will drive up consumption further. 
 

 Growth drivers include a growing construction industry and 
adoption of advanced coating, ceiling and polymer-based 
reinforcing material in construction as well as plastics, paints and 
coatings for the automotive sector. 

 
 
COLOURANT CHEMICALS: 
 

 The Indian colourant industry is valued at USD 6.8 Billion, with 
exports accounting for nearly 75%. 

 India accounts for 16% of global industry share and this figure is 
expected to further increase. 

 Other segments include petrochemicals, bio-pharma, bio-agri, 
and bio-industrial products. 

 

YATIRIM FIRSATLARI: 
 
TARIM KİMYASALLARI: 
 

 Hindistan tarım kimyasalları açısından global olarak dünyanın 
en büyük üçüncü üreticisidir. 

 Hindistan mevcut üretiminin yaklaşık  % 50’sini ihrac 
etmektedir, ihracatın endüstrinin temel bir unsuru olmaya 
devam etmesi beklenmektedir. 

 
ÖZELLİK ARZ EDEN KİMYASAL MADDELER: 
 

 Özellik arz eden kimyasal maddeler piyasasında son beş yıl 
içerisinde % 14 oranında bir büyüme sağlanmış olup pazar 
büyüklüğünün 2020 yılına kadar 70 milyar Amerikan dolarına 
ulaşması beklenmektedir. 

 Hindistan hâlihazırda dünyanın en büyük üçüncü polimer 
tüketicisi olup, plastik talebindeki artış daha ileri düzeydeki 
tüketimi teşvik edecektir. 
 

 Büyümeyi sağlayan unsurlara sürekli büyüyen bir konstrüksiyon 
endüstrisi ile her düzeyde kaplama, tavan, polimer esaslı 
güçlendirme materyallerinin konstrüksiyon sektörünün yanı sıra 
aynı zamanda plastik boya ve otomotiv sektörüne yönelik 
kullanılması da dahildir. 

 
RENKLENDİRİCİ KİMYASALLAR 
 

 Hindistan'daki renklendirici kimyasal endüstrisi yaklaşık olarak 
6,8 milyar Amerikan dolarına tekabül etmekte olup, ürünlerin 
yaklaşık olarak %75’i ihraç edilmektedir. 

 Hindistan’ın bu endüstrideki global payı %16 oranında olup, bu 
rakamın daha da artması beklenmektedir. 

 Diğer segmentler petrokimyasalları, biyofarmakoloji ürünlerini,  
biyotarım ve biyoendüstriyel ürünleri içermektedir.  



 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Mitsubishi Chemical Corporation (Japan) 

 BASF (Germany) 

 ADEKA (Japan) 

 Akzo Nobel (Netherlands) 

 DuPont (USA) 

 Syngenta (Switzerland) 

 Croda (UK) 

 DyStar (Germany) 

 Henkel (Germany) 

 Dow Chemicals (USA) 

 Rhodia (Belgium) 

 Wacker Metroark (Germany) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Mitsubishi Chemical Corporation (Japonya) 

 BASF (Almanya) 

 ADEKA (Japonya) 

 Akzo Nobel (Hollanda) 

 DuPont (ABD) 

 Syngenta (İsviçre) 

 Croda (UK) 

 DyStar (Almanya) 

 Henkel (Almanya) 

 Dow Chemicals (ABD) 

 Rhodia (Belçika) 

 Wacker Metroark (Almanya) 

AGENCIES 
 

 Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry �of 
Chemicals & Fertilizers 

 Indian Chemical Council 

 Crop life India 

 Dye Manufacturers Association of India 

 Alkali Manufacturers Association of India 

 Indian Speciality Chemical Manufacturers Association 

 Chemicals & Petrochemicals Manufacturers Association 
 

KURUMLAR 
 

 Kimyasallar ve Petrokimya Departmanı; Kimyasallar ve Gübre 
Bakanlığı  

 Hindistan Kimyasal Maddeler Konseyi 

 Crop life India (Hindistan Bitki Yaşamı) 

 Hindistan Boya İmalatçıları Derneği 

 Hindistan Alkali İmalatçıları Derneği 

 Hindistan Özel Kimyasal Maddeler İmalatçıları Derneği 

 Kimyasal Maddeler ve Petrokimya İmalatçıları Derneği 

 



CONSTRUCTION        KONSTRÜKSİYON 
 

SUMMARY 
 

 3rd largest producer in Asia. 

 3rd largest global producer of agro-chemicals. 

 6th largest producer of chemicals in the world. 

 Total production of 19,300 Thousand Metric Tonnes in 2013-14. 

 70,000 commercial products. 

 16% of world dye production. 
 

ÖZET  
 

 Asya'da en büyük 3. üretici; 

 Tarım kimyasallarında 3. büyük küresel üretici;  

 Dünyada 6. büyük kimyasal madde üreticisi; 

 2013-14'te toplam üretimi 19.300 bin Metrik Ton;  

 70,000 ticari ürün;  

 Dünya boya üretiminin % 16’sı; 

REASONS TO INVEST 
 

 An investment of USD 1,000 Billion has been projected for the 
infrastructure sector until 2017, 40% of which is to be funded by 
the private sector. 45% of infrastructure investment will be 
funneled into construction activity and 20% set to modernise the 
construction industry. 

 The Indian government has undertaken a number of measures to 
ease access to funding for the sector. 

 Construction activities contribute more than 10% of India’s GDP. 

 The construction industry in India has seen sustained demand 
from the industrial and real estate sector. 

 An estimated USD 650 Billion will be required for urban 
infrastructure over the next 20 years. 

 Housing for seniors has seen increased interest levels from 
corporates, the hospitality and healthcare industries over the last 
few years. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 %40’ı özel sektör tarafından karşılanmak üzere 2017 yılına 
kadar altyapı sektörüne yönelik  1 milyar Amerikan Doları 
yatırım yapılması öngörülmekte olup altyapı yatırımlarının %45’i 
konstrüksiyon faaliyetlerine ve %20’si ise konstrüksiyon 
endüstrisinin modernleştirilmesine tahsis edilecektir. 

 Hindistan hükümeti sektöre sağlanacak olan fonlara kolay 
erişilmesi amacıyla bir dizi tedbir almıştır. 

 Ülkedeki konstrüksiyon faaliyetleri Hindistan’ın gayrisafi yurtiçi 
hasılasının %10’undan fazlasına tekabül etmektedir. 

 Hindistan’daki konstrüksiyon endüstrisi sürekli endüstriyel ve 
gayrimenkul sektöründen gelen kaynakla beslenmekte ve 
sürdürülmektedir. 

 Gelecek 20 yıl boyunca kentsel altyapıya yönelik yaklaşık  650 
milyar AB Dolarına gereksinim duyulacağı öngörülmektedir. 

 Son birkaç yılda huzurevleri ve sağlık bakım endüstrileri gibi 
alanlara yönelik olarak özel sektörün ilgisi ve yatırımları artmış 
bulunmaktadır. 

 
 

STATISTICS 
 

 2nd largest employer and contributor to economic activity, after 
agriculture sector. The construction sector accounts for second 
highest inflow of foreign direct investment after the services 
sector and employs more than 35 Million people. 

 

 İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Konstrüksiyon sektörü tarım sektöründen sonra en fazla kişiyi 
istihdam eden ve ülkeye katkıda bulunan ikinci sektör 
niteliğindedir. Konstrüksiyon sektörü hizmetler sektöründen 
sonra gelen ikinci en büyük yabancı doğrudan yatırımları çeken 
sektör niteliğinde olup 35 milyondan fazla kişi bu sektörde 



 50% of the demand for construction activity in India comes from 
the infrastructure sector, the rest comes from industrial activities, 
residential and commercial development etc. The Indian 
construction industry is valued at over USD 126 Billion. 

 

 Indian cities contribute significantly to India’s GDP. As per a mid-
term appraisal in 2012, the urban share of the GDP was 62% – 
63% in 2009-10. This was further projected to increase to 70% – 
75% in 2030. 

 In 2001, about 286 Million were living in urban areas across India. 
It had the second largest urban population in the world. As per 
the Indian Census, 2011, the urban population had increased to 
377 Million, thereby registering a growth of around 32%. As per 
recent estimates, nearly 590 Million people will live in Indian cities 
by 2030. 

 Between 2005-08, the real estate sector grew by about 30% 
annually before slowing down significantly due to a 2008 global 
financial crisis. It grew by about 8% between 2009-11 and 6.5% 
in 2012-13. 

 As per industry estimates, the Indian real estate market is 
estimated to be approximately USD 78.5 Billion in 2013 and is 
expected to grow to approximately USD 140 Billion by 2017. 

 According to FICCI-EY Real Estate Report 2013, India’s real 
estate requires about USD 42 Billion (excluding housing for 
economically weaker sections) in investments by 2015. 
Residential real estate alone will require an investment of USD 29 
Billion. 

 

istihdam edilmektedir. 

 Hindistan’daki konstrüksiyon aktivitesine ilişkin talebin %50’si 
altyapı sektöründen kaynaklanmakta, geri kalanı ise endüstriyel 
faaliyetler, konut ve ticari amaçlı konstrüksiyon faaliyetlerinden 
ve bu gibi unsurlardan kaynaklanmaktadır. Hindistan’daki 
konstrüksiyon endüstrisi 126 milyar ABD Dolarının üzerinde 
olmak üzere Hindistan ekonomisine katkı sağlamaktadır.  
 

 Hindistan’daki kentler Hindistan’ın GSYİH’sine önemli ölçüde 
katkıda bulunmakta ve 2012 yılının ortaları itibariyle yapılan bir 
değerlendirmeye göre 2009-2010 yılına ait GSYİH’deki kentsel 
alanın payı %62-%63’e tekabül etmektedir. bu oranın 2030 
yılına kadar  %70-%75 aralığına yükseleceği öngörülmektedir. 

 2001 yılı itibariyle Hindistan’ın kentsel alanlarında yaşayan 
yaklaşık 286 milyon kişi mevcuttur, bu itibarla Hindistan 
dünyada en büyük ikinci kentsel nüfusa sahip olan ülkedir. 2011 
yılı Hindistan Nüfus Sayımına göre kentsel nüfus 377 milyona 
yükselmiş ve bu itibarla yaklaşık olarak %32 oranında bir 
büyüme kaydedilmiştir. Son yapılan tahminlere göre yaklaşık 
olarak 590 milyon kişi 2030 yılına kadar Hindistan’da kentlerde 
yaşayacaktır. 

 Küresel finansal kriz nedeniyle 2008 yılında önemli ölçüde 
yavaşlayan gayrimenkul sektörü 2005-2008 yılları arasında 
%30 oranında bir büyüme kaydetmiştir. Gayrimenkul sektörü 
2009-2011 döneminde yaklaşık olarak %8, 2012-2013 
döneminde yaklaşık olarak %6.5 oranında bir büyüme 
kaydetmiştir.  

 Endüstriye ilişkin olarak yapılan tahminlere göre Hindistan’daki 
gayrimenkul piyasasının 2013 yılında yaklaşık  78.5 milyar 
Amerikan Dolarına tekabül ettiği ve bu değerin 2017’ye kadar 
yaklaşık 140 milyar Dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

 FICCI-EY’nin 2013 yılı Gayrimenkul Raporuna göre 
Hindistan’daki gayrimenkul ekonomisi 2015 yılınkadar yaklaşık  
42 milyar Amerikan Doları bir yatırıma gereksinim duyacaktır. 
Sadece ikametgâh amaçlı konut bağlamında gayrimenkul 
sektörü için 29 milyar Amerikan Dolarına tekabül eden bir 
yatırıma gereksinim duyulacaktır. 

 



GROWTH DRIVERS 
 

 India has an estimated urban housing shortage of 18.8 Million 
dwelling units. The housing shortage in rural India is estimated at 
47.4 Million units, in 2012. 

 Present levels of urban infrastructure are inadequate to meet the 
demands of the existing urban population. There is need for re-
generation of urban areas in existing cities and the creation of 
new, inclusive smart cities to meet the demands of increasing 
population and migration from rural to urban areas. Future cities 
of India will require smart real estate and urban infrastructure. 

 The Government of India is in the process of launching a new 
urban development mission. This will help develop 500 cities, 
which include cities with a population of more than 100,000 and 
some cities of religious and tourist importance. These cities will 
be supported and encouraged to harness private capital and 
expertise through PPPs, to holster their infrastructure and 
services in the next 10 years. 

 To provide quality urban services on a sustainable basis in Indian 
cities, the need of the hour is that urban local bodies enter into 
partnership agreements with foreign players, either through joint 
ventures, private sector partners or through other models. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Hindistan’da 18.8 milyon konuta ihtiyaç duyulduğu tahmin 
edilmektedir. 2012 yılı itibariyle Hindistan’ın kentsel 
bölgelerindeki ihtiyaç duyulan konut sayısının 47.4 milyon 
olduğu tahmin edilmektedir. 

 Kentsel altyapının hâlihazırdaki mevcut seviyesi mevcut kentsel 
nüfusunun taleplerini karşılayacak şekilde yeterli değildir. Bu 
bağlamda mevcut kentlerde kentsel alanların yeniden ıslahına 
yönelik bir ihtiyaç bulunmakta ve ayrıca giderek artan nüfusun 
ve kırsal alandan kentsel alanlara göç eden kişilerin taleplerini 
karşılamak amacıyla yeni ve Akıllı Kentlerin oluşturulması 
yönünde bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda geleceğin 
Hindistan kentlerinin Akıllı Kent niteliğinde olması ve bu 
bağlamda bir altyapıya sahip olması gerekmektedir. 

 Hindistan hükümeti yeni bir Kentsel Gelişim Misyonunu 
uygulamaya koyma aşamasında bulunmaktadır. Böylece 
100.000’den fazla nüfusu içerecek olan ve bazıları dini ve 
turistik öneme sahip olan 500 kentsel bölge geliştirilecektir. Bu 
kentlerdeki altyapı ve hizmetler gelecek 10 yıl içerisinde PPP’ler 
kanalıyla desteklenecektir.  

 Hindistan kentlerinde sürdürülebilir bir esasa dayalı olan kaliteli 
kentsel hizmetlerin sağlanması ve kentsel lokal kuruluşların 
gerek müşterek iş ortaklıkları yoluyla gerekse özel sektör 
ortaklıkları veya diğer modellerle yabancı oyuncularla ortaklık 
sözleşmeleri akdetmeleri gerekmektedir.  

 
 

FOREİGN DİRECT İNVESTMENT POLICY 
 
100% foreign direct investment through the automatic route is permitted 
in townships, housing, built-up infrastructure and construction-
development projects (including, but not restricted to housing, 
commercial premises, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, 
recreational facilities, city and regional level infrastructure). The major 
conditions under which foreign investment can be made in this sector 
are: 
 

 10 hectares is the minimum land area for the development of 

YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR POLİTİKASI 
 

Otomatik rota yoluyla konut, altyapı ve konstrüksiyon gelişim 
projelerinde %100 oranında yabancı doğrudan yatırıma izin 
verilmektedir (buna ikametgah amaçlı konutlar, ticari amaçlı binalar, 
oteller, tatil bölgeleri, hastaneler, eğitim kuruluşları, eğlence amaçlı 
tesisler, kentsel ve bölgesel düzeydeki altyapıda dahil olup ancak 
sadece bunlarla sınırlı bulunmaktadır). Bu sektörde yabancı 
yatırımın yapılabilmesine ilişkin temel koşullar aşağıdaki gibidir: 

 

 Minimum olarak konut bölgelerinin imarına ilişkin 10 hektar 



serviced housing plots. 50,000 sq.mts. is the minimum built-up 
area for construction-development projects. For combination 
projects, any one of the prior two conditions would suffice. There 
are specific exemptions for smart cities, housing projects and old 
age homes. 

 A minimum capitalization of USD 10 Million is envisaged for 
wholly-owned subsidiaries and USD 5 Million for joint ventures 
with Indian partners. The funds will have to be brought in within 
six months of date commencement of business of the company. 

 The original investment cannot be repatriated before a period of 
three years from completion of minimum capitalization. The term 
‘original investment’ means the entire amount is brought in as 
foreign direct investment. The lock-in period of three years will be 
applied from the date of receipt of each instalment/tranche of 
foreign direct investment or from the date of completion of 
minimum capitalization, whichever is later. However, the investor 
may be permitted to exit earlier, with prior approval of the 
government through the Foreign Investment Promotion Board 
(FIPB). 

 The conditions of minimum capitalization, minimum area 
requirement, lock in period and minimum development above do 
not apply to hotels and tourism sectors, hospitals, Special 
Economic Zones (SEZs), the education sector, old age homes 
and investment by NRIs. 

 Foreign direct investment is not allowed in the real estate 
business or construction of a farmhouse. 

 100% foreign direct investment is allowed under the automatic 
route for urban infrastructure �areas like urban transport, water 
supply, sewerage and sewage treatment subject to relevant rules 
and regulations. 

 
Foreign direct investment Policy for Industrial Parks: 
 
100% foreign direct investment is allowed under the automatic route. 
‘Industrial Park’ is a project in which quality infrastructure in the form of 
plots of developed land or built-up space or a combination with common 
facilities is developed and made available to all the allottee units for the 
purposes of industrial activity. 
 

araziye ihtiyaç duyulmaktadır. Konstrüksiyon gelişim projelerine 
yönelik minimum ihtiyaç duyulan alan 50.000 metrekaredir. 
Kombinasyonun söz konusu olduğu projelerde yukarıda 
belirtilen iki koşuldan birinin karşılanması yeterli olacaktır. 
Ayrıca Akıllı Kentler, konut projeleri ve yaşlıların bakımına 
yönelik huzur evlerine ilişkin özel muafiyetler mevcuttur. 

 Bütünüyle sahip olunan şirketlere yönelik  minimum 10 milyon 
USD ve Hindistanlı partnerleri olan müşterek iş ortaklıklarına 
yönelik  5 milyon USD’nin kapitalizasyonu öngörülmektedir. Bu 
fonların şirketin kurulup faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 
6 ay içerisinde ülkeye getirilmesi mecburiyeti söz konusudur. 

 Minimum kapitalizasyonun tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl 
geçmemek üzere yapılan orijinal yatırımlar başka yerlere 
transfer edilemeyecektir. Bu bağlamda yapılan “orijinal yatırım” 
ibaresi yabancı doğrudan yatırımlar kapsamında ülkeye 
getirilen para meblağı anlamına gelmektedir. Yabancı doğrudan 
yatırımların her bir taksitinin alındığı tarihten itibaren 3 yıl 
boyunca söz konusu yatırımlar başka bir yere transfer 
edilemeyecektir. Ancak ilgili yatırımcıların Yabancı Yatırım 
Teşvik Kurulunun (FIPB) onayını almak suretiyle daha önce 
çıkabilmesi mümkündür.  

 Yukarıda belirtilen minimum kapitalizasyon, minimum alan 
gereksinimi ve minimum imar-konstrüksiyon gibi hüküm ve 
şartlar otel, turizm sektörü, hastaneler, Özel Ekonomik Bölgeler 
(SEZ’ler), eğitim sektörü, huzurevleri ve NRI’lar tarafından 
yapılan yatırımlara uygulanmamaktadır.  

 Çiftlik evlerinin konstrüksiyonunda yabancı doğrudan 
yatırımlara izin verilmemektedir. 

 Kentsel nakliye, su tedariki, kanalizasyon, kanalizasyon arıtma 
tesisleri gibi altyapılara yönelik olarak otomatik rota 
doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmelikler esasına binaen %100 
yabancı doğrudan yatırımlara izin verilmektedir.  

 
Endüstriyel Parklarla İlgili Yabancı Doğrudan Yatırım Politikası:  
 

Otomatik rota doğrultusunda endüstriyel parklara yönelik olarak 
%100 oranında yabancı doğrudan yatırıma izin verilmektedir. 
“Endüstriyel park”; imarı yapılan arazide kaliteli bir altyapının 
öngörüldüğü ve endüstriyel faaliyet amaçlarına yönelik olarak 



 Foreign direct investment in industrial parks is not subject to the 
conditionalities applicable for construction development projects 
etc., provided the industrial parks meet with the under-mentioned 
conditions. 

 It should comprise a minimum of 10 units and no single unit 
should occupy more than 50% of the allocable area. 

 The minimum percentage of the area to be allocated for industrial 
activity will not be less than 66% of the total allocable area. 

 

uygun olan bir proje anlamına gelmektedir.  
 

 Hindistan’da endüstriyel parklara yönelik yapılan yabancı 
doğrudan yatırımlar için söz konusu endüstriyel parkların 
aşağıda belirtilen koşullara uygun olması halinde konstrüksiyon 
sektörüne yönelik hüküm ve şartlar uygulanmamaktadır. 

 Endüstriyel park minimum 10 birimden ibaret olmalı ve hiçbir 
birim toplam tahsis edilen alanın %50’sinden fazla bir yeri işgal 
etmemelidir. 

 Endüstriyel bir faaliyete yönelik  tahsis edilecek minimum oran 
hiçbir şekilde toplam tahsis edilecek alanın %66’sından daha az 
olamayacaktır.  

 

SECTOR POLICY 
 
The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission: 
 

 The programme was instated to improve the quality of life and 
infrastructure in the cities and it covered a total of 63 cities 
initially, which were later increased to 68. The mission has 
helped focus attention of policy makers in all three tiers of the 
government on the challenges facing the cities and towns of 
India and created dynamism in a sector that has long suffered 
neglect. The government of India is in the process of launching 
a new urban development mission. This will help develop 500 
cities, which includes cities with a population of more than 
100,000 and some cities of religious and tourist importance. 
Four fundamental activities will underpin this development. 
These are, the provision of safe drinking water and sewerage, 
use of recycled water for growing organic fruits and 
vegetables, solid waste management and digital connectivity. 

 
THE NATIONAL URBAN HOUSING AND HABITAT POLICY, 2OO7: 
 

 This policy aims to bridge the gap between the supply and 
demand of housing and infrastructure in the country. This 
policy intends to promote sustainable development of habitat in 
the country with a view to ensuring equitable supply of land 
shelter and services at affordable prices to all sections of 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
Jawaharlal Nehru Ulusal Kentsel Yenileme Misyonu:  
 

 Bu misyon kentlerdeki yaşam kalitesini ve altyapıyı iyileştirmek 
amacıyla geliştirilmiş olup ilk başta 63 kenti içeren bu misyon 
daha sonra 68 kenti içerecek şekilde genişletilmiştir. Kentsel 
yenileme misyonu kent ve kasabaların yaşadığı problemlere 
ilişkin olarak politikacıların dikkatini çekmiş ve bu bağlamda 
uzun süredir ihmalin sancılarını yaşamış olan bir sektörde 
dinamizm anlayışı oluşturulmuştur. Hindistan hükümeti yeni bir 
kentsel gelişim misyonunu hazırlama aşamasında 
bulunmaktadır. Bu kentsel gelişim misyonu ile 100.000’den 
fazla nüfusu içerecek olan ve dini ve turistik öneme sahip olan 
kentsel bölgelerin oluşturulması programlanmaktadır. Bu 
misyona ilişkin dört asli unsur; güvenli içme suyu ve 
kanalizasyon, organik meyve ve sebzelerin yetiştirilmesine 
yönelik olarak geri kazanılan suyun kullanılması, katı atık 
yönetimi ve dijital bağlanabilirlik şeklindedir. 

 
ULUSAL KENTSEL KONUT VE İSKÂN POLİTİKASI, 2007:  
 

 Bu politikanın amacı ülkedeki konut ve altyapıya yönelik arz ve 
talep arasındaki uçurumu kapatmaktır. Bu politika toplumun 
bütün katmanları tarafından güç yetirilebilir fiyatlarda olmak 
üzere ülkede sürdürülebilir bir İskân gelişimini öngörmektedir. 



society. The core focus of this policy is to provide affordable 
housing for all, with a specific focus on LIG and EWS. 

 
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITS) & INFRASTRUCTURE 
INVESTMENT TRUSTS (INVITS): 
 

 REITs will provide the necessary support to the sector in terms 
of required large scale investments. 

 
 
REAL ESTATE REGULATION & DEVELOPMENT BILL, 2O13: 
 

 The Real Estate Regulation & Development Bill has been 
formulated to bring in transparency and efficiency in the real 
estate sector. The Real Estate Regulation & Development bill 
is a path breaking law that is expected to bring uniform 
regulatory environment to the sector and protect consumers 
from unfair practices. It is a pioneering initiative to protect the 
interest of consumers, promote fair play in real estate 
transactions and ensure timely execution of projects. 

 
 
 
MODEL STATE AFFORDABLE HOUSING POLICY FOR URBAN 
AREAS, 2O13: 
 

 The aim of this policy is to create an enabling environment for 
providing ‘affordable housing for all’ with special emphasis on 
EWS and LIG and other vulnerable sections of society. The 
policy further aims to promote Public Private People 
Participation (PPPP) for addressing the shortage of adequate 
and affordable housing. 

 

Bu politikanın temel olarak odaklandığı unsur LIG ve EWS’ lere 
özellikle önem vermek suretiyle toplumun bütün katmanları 
tarafından güç yetirilebilir nitelikte konutların sağlanmasıdır.  

 
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (REIT’LER) VE ALTYAPI 
YATIRIM ORTAKLIKLARI (INVIT’LER):  
 

 REIT’ ler gereksinim duyulan geniş ölçekli yatırımlar açısından 
sektöre gerekli olan desteği sağlayacaktır.  

 
 
2O13 TARİHLİ GAYRİMENKUL DÜZENLEME VE KALKINMA 
YASASI:  
 

 Gayrimenkul Düzenleme ve Kalkınma Yasası gayrimenkul 
sektörüne şeffaflık ve etkinlik getirebilmek amacıyla formüle 
edilmiştir. Söz konusu Gayrimenkul Düzenleme ve Kalkınma 
Yasası ile sektöre yönelik üniform bir yönetmelik çerçevesinin 
getirilmesi ve tüketicilerin adil olmayan uygulamalara karşı 
korunması amaçlanmaktadır. Bu yasa ile tüketicilerin 
menfaatlerinin korunmasına ve gayrimenkul piyasasında 
adaletin sağlanması ve projelerin zamanında teslim edilmesine 
yönelik olarak adeta bir öncü niteliğindeki bir inisiyatif 
üstlenilmiştir.  

 
KENTSEL ALANLAR İÇİN DEVLETİN UYGUN FİYATLI MODEL 
KONUT POLİTİKASI 2O13:  
 

 Bu politikanın amacı EWS ve LIG’ ye ve toplumun diğer zayıf 
olan katmanlarına özel olarak önem vermek suretiyle toplumun 
bütün katmanları tarafından uygun fiyatlı konut üretmektir. Bu 
politika ayrıca yeterli ve güç yetirilebilir nitelikteki konutların 
sağlanması amacına yönelik Kamu Özel Şirket 
Katılımını/Ortaklığını  (PPPP) teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
Provisions in the Union Budget, 2014-15: 
 

FİNANSAL DESTEK  
 
Birleşik Bütçedeki ilgili hükümler, 2014-15:  
 



SMART CITIES: 
 

 The Government of India in the Union Budget 2014-15, has 
announced a project to develop ‘One Hundred Smart Cities’ as 
satellite towns of larger cities by modernizing the existing mid-
sized cities in the country. INR 70.6 Billion has been allocated 
in the current fiscal year for the same. The following has also 
been announced in the budget in relation to smart cities: 

 

 To encourage development of ‘Smart Cities’, which will also 
provide habitation for the neo-middle class, requirement of the 
built-up area and capital conditions for foreign direct 
investment is being reduced from 50,000 sq. mts. to 20,000 sq. 
mts., from USD 10 Million to USD 5 Million respectively. To 
further encourage this, projects which commit at least 30% of 
the total project cost for low cost affordable housing will be 
exempted from minimum built-up area and capitalisation 
requirements. 

 A National Industrial Corridor Authority, with its headquarters in 
Pune is being set up to coordinate the development of 
Industrial Corridors with emphasis on Smart Cities linked to 
transport connectivity to spur growth in manufacturing and 
urbanization. 

 Master Planning of the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor will 
be completed expeditiously for the development of Industrial 
Smart Cities in seven states of the country. The seven states 
to be covered in this project are Punjab, Haryana, Uttar 
Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand and West Bengal. 

 Master planning of three new smart cities in the Chennai-
Bengaluru Industrial Corridor region, viz., Ponneri in Tamil 
Nadu, Krishnapatnam in Andhra Pradesh and Tumkur in 
Karnataka are to be completed. 

 A Perspective Plan for the Bengaluru Mumbai Economic 
Corridor and Vizag-Chennai Corridor is to be completed with 
provision for 20 new industrial clusters. 

 A proposed allocation of INR 40 Billion, to set up a mission on 
low cost affordable housing, will be anchored in the National 
Housing Bank. 

 A proposed allocation of INR 1 Billion, to develop metro 

AKILLI KENTLER:  
 

 Hindistan hükümetinin 2014-2015 yılı bütçesinde ülkedeki 
mevcut orta ölçekli kentlerin modernizasyonunu sağlamak 
suretiyle “Yüz Akıllı Kentin geliştirilmesi yönündeki bir proje” 
belirtilmiştir. Bu bağlamda mevcut mali yıla yönelik 70.6 milyar 
Hindistan rupisi tahsis edilmiştir. Akıllı Kentlere yönelik aynı 
zamanda bütçede aşağıda maddeler halinde belirtilen 
unsurlarda bulunmaktadır: 

 

 Orta sınıf için konut sağlayacak olan “Akıllı Kentlerin” 
gelişiminin teşvik edilmesi ve yabancı doğrudan yatırımlara 
yönelik uygulanan 50.000 metrekarelik alan koşulunun 20.000 
metrekareye ve 10 milyon Amerikan Dolarına tekabül eden 
sermaye katkısının 5 milyon Dolara düşürülmesi planlanmıştır. 
Bunu destekleyebilmek amacıyla en azından toplam proje 
maliyetinin %30’unu düşük fiyatlı güç yetirilebilir konutların teşkil 
ettiği projeler için minimum inşaat alanı ve sermaye 
gereksinimleri yönündeki hüküm ve şartlar uygulanmayacak 
olup bu bağlamda bu projeler bu şartlardan muaf tutulmuştur. 

 Merkezi Pune bölgesinde olan Ulusal Endüstri Koridor Kuruluşu 
imalat ve kentleşmedeki büyümeyi arttırmak üzere Akıllı 
Kentlere özel olarak vurgu yapmak suretiyle Endüstriyel 
Koridorların gelişimini koordine etmek amacıyla kurulmuştur. 

 Ülkenin yedi eyaletinde endüstriyel Akıllı Kentlerin imarına 
yönelik Amritsar-Kolkata Endüstriyel Koridorunun Master 
Planlamasının son derece titiz bir şekilde tamamlanması 
beklenmektedir. Bu bağlamda proje içerisine dâhil edilecek 
kentler Pencap, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, 
Jharkhand ve Batı Bengaldir. 

 Tamil Nadu’da  Ponneri , Andhra Pradesh’da  Krishnapatnam 
ve  Karnataka’da Tumkur  olmak üzere Chennai-Bengaluru 
Endüstriyel Koridoru bölgesinde üç yeni kentin Master 
Planlamasının tamamlanması beklenmektedir.. 

 Bengaluru Bombay Ekonomik Koridoru ve Vizag-Chennai 
Koridoruna yönelik bir Perspektif Planının 20 yeni endüstriyel 
bölgeyi içerecek şekilde tamamlanması programlanmıştır. 

 Düşük maliyetli güç yetirilebilir konutların inşasına yönelik 
Ulusal Konut Bankasına 40 milyar Hindistan Rupisinin tahsisi 



projects in Lucknow & Ahmedabad. 

 INR 80 Billion has been allocated for the National Housing 
Bank with a view to expand and continue to support rural 
housing in the country. 

 State governments concerned are purposed to be notified as 
sponsoring authority for metro rail projects covered under 
project import regulations, 1986. 

 
REITS AND INVITS: 
 

 A new tax structure for real estate and infrastructure 
investments trusts. Both of them have been given pass-
through status. 

 
STATE INCENTIVES: 
 

 Apart from the above, each state in India offers additional 
incentives for investments and special incentive packages for 
mega projects. 

 
 
 
INCENTIVES FOR DEVELOPING SEZ/EMC’S/OTHER SECTORAL 
CLUSTERS: 
 
The major incentives and facilities available to SEZ developers include: 
 

 Exemption from customs/excise duties for development of 
SEZs for authorized operations approved by the BOA. 

 Income Tax exemption on income derived from the business of 
development of the SEZ in a block of 10 years, in 15 years 
under Section 80-IAB of the Income Tax Act. 

 Exemption from Central Sales Tax (CST). 

 Exemption from Service Tax (Section 7, 26 and the Second 
Schedule of the SEZ Act). 

 
 
 
 

öngörülmektedir. 

 Lucknow ve Ahmedabad kentlerinde metro projelerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak 1 milyar Hindistan Rupisinin 
tahsis edilmesi öngörülmektedir. 

 Ülkede kırsal alanda yapılan konutları desteklemek ve bu 
bağlamda bir sürdürülebilir perspektif oluşturma gayesiyle 
Ulusal Konut Bankasına 80 milyar Hindistan Rupisi tahsis 
edilmiştir.  

 İlgili eyalet yetkilileri 1986 tarihli projelerle ilgili ithalat 
yönetmeliği rejimi doğrultusunda metro demiryolu projelerine 
sponsorluk yapan yetkili kuruluş olarak tavsif edilmiş 
bulunmaktadır. 

 
REIT’LER VE INVIT’LER: 
 

 Gayrimenkul ve yatırım ortaklıklarına yönelik olarak yeni bir 
vergi yapısı öngörülmektedir.  

 
DEVLET TEŞVİKLERİ:  
 

 Yukarıda belirtilen unsurların haricinde Hindistan’daki bütün 
eyaletlerde mega projelere yönelik özel yatırım paketleri ve 
yatırımlara ilişkin ilave teşvikler sunulmaktadır.  

 
SEZ/EMC’LER VE DİĞER SEKTÖREL GRUPLARIN 
GELİŞTİRİLMESİNE/İMARINA YÖNELİK UYGULANAN TEŞVİKLER: 
 
SEZ’lere yönelik olarak uygulanan ana teşvik ve olanaklar aşağıda 
maddeler halinde belirtildiği gibidir: 
 

 BOA tarafından onaylanan faaliyetlere yönelik SEZ’lerin 
geliştirilmesi için gümrük vergilerinden/satış vergilerinden 
muafiyet; 

 Gelirler vergisi yasasının 80-IAB maddesi doğrultusunda 
gelecek 10-15 yıl içerisinde SEZ’lerin geliştirilmesine yönelik  
yapılan yatırımlara uygulanacak gelir vergisi muafiyeti; 

 Merkezi Satış Vergisi Muafiyeti (CST) 

 Hizmet vergisi Muafiyeti (SEZ yasasının 2. bölümü ve 7. 26. 
maddesi) 



INCENTIVES FOR DEVELOPING ELECTRONIC MANUFACTURING 
CLUSTERS: 
 

 Brownfield EMC: The assistance will be restricted to 75% of 
project costs, subject to the ceiling of INR 0.5 Billion. The 
remaining project cost will be financed by other stakeholders of 
the EMC with a minimum industry contribution of 15% of the 
project cost. 

 Greenfield EMC: The assistance will be restricted to 50% of the 
project cost subject to ceiling of INR 0.5 Billion for every 100 
acres of land. The remaining project cost shall be financed by 
other stakeholders of EMC with a minimum industry contribution 
of 25% of the project cost. 

 The administrative expenses are to be restricted to 3% of the 
central assistance in the project. Expenses towards the 
preparation of a detailed project report will also be considered a 
part of project cost. 

 
AREA-BASED INCENTIVES: 
 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective acts 
or the setting up of projects in special areas such as the North-
east, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand. 

 

ELEKTRONİK İMALAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK OLARAK UYGULANAN TEŞVİKLER: 
 

 Terk edilmiş endüstri bölgesi EMC: 0.5 milyar Hindistan Rupisi 
tavanı esas alınmak üzere yapılacak teşvik proje maliyetinin 
%75’i ile sınırlandırılacaktır. Proje maliyetinin geri kalanı proje 
maliyetinin minimum %15’inin endüstri katkı payı olması 
koşuluyla EMC’nin diğer paydaşları tarafından finanse edilmesi 
gerekmektedir. 

 Sıfırdan EMC’ ler: her 100 akre (1 akre=4.047 m2) arazi için 0.5 
milyar Hindistan Rupisi tavanı esas alınmak üzere proje 
maliyetine yönelik destek %50 ile sınırlandırılmış bulunmakta 
olup geride kalan proje maliyeti, proje maliyetinin %25i 
minimum endüstri katkısı olmak üzere diğer EMC paydaşları 
tarafından finanse edilecektir.  

 İdari giderler projedeki merkezi desteğin %3’ü ile 
sınırlandırılmıştır. Sosyal bir proje raporunun hazırlanmasında  
maruz kalınan masraflar da aynı zamanda proje maliyetinin bir 
parçası olarak telakki edilecektir.  

 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER:  
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek projelere ilişkin  ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım Ve İmalat Bölgelerine yönelik olarak 
uygulanmakta olan teşvikler uygulanacaktır. 

 
 
 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 Construction development in residential, retail, commercial and 
hospitality sectors. 

 Technologies and solutions for smart sustainable cities and 
integrated townships. 

 Technologies for the promotion of low cost and affordable 
housing. 

 Green building solutions. 

YATIRIM FIRSATLARI  
 

 Konut, perakende, ticari ve otelcilik sektörlerinde İnşaat 
sektörünün geliştirilmesi;  

 Akıllı, sürdürülebilir kentler ve entegre kasabalar için teknolojiler 
ve ilgili çözümler.  

 Düşük maliyetli ve uygun fiyatlı konutların yapılmasının teşvik 
edilmesi için teknolojiler;  

 Temiz bina çözümleri; 



 Sustainable and environmentally friendly building materials. 

 Training and skill development of construction sector workers. 

 Smart cities. 

 Urban water supply, urban sewerage and sewage treatment. 
 

 Sürdürülebilir ve çevre dostu yapı-inşaat malzemeleri  

 İnşaat sektöründe çalışan işçilerin becerilerinin geliştirilmesi; 

 Akıllı Kentler; 

 Kentsel su tedariki, kentsel kanalizasyon ve arıtma sistemleri; 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Hines (USA) 

 Veolia (France) 

 Ascendas (Singapore) 

 Aqualyng AS (Norway) 

 Tishman Speyer (USA) 

 Emaar Properties (UAE) 

 The Trump Organization (USA) 

 Alstom (France) 

 Hydro-Comp Enterprises (Cyprus) 

 GIZ (Germany) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Hines (ABD)  

 Veolia (Fransa)  

 Ascendas (Singapur)  

 Aqualyng AS (Norveç)  

 Tishman Speyer (ABD)  

 Emaar Properties (BAE)  

 Trump Organization (ABD)  

 Alstom (Fransa)  

 Hidro-Comp Şirketler (Kıbrıs)  

 GİZ (Almanya) 

AGENCIES 
 

 The Ministry of Urban Development 

 The Ministry of Rural Development 

 The JNNURM 

 The Confederation of Real Estate Developers Associations of 
India 

 The Builders Association of India 

 The Construction Industry Development Council 
 

KURUMLAR  
 

 Şehircilik (Kentsel Gelişim)  Bakanlığı  

 Kırsal Kalkınma Bakanlığı  

 JNNURM  

 Hindistan Emlak Geliştiriciler Dernekleri Konfederasyonu  

 Hindistan Üreticiler Derneği  

 İnşaat Sanayini Geliştirme Konseyi 



DEFENCE  MANUFACTURING      SAVUNMA SANAYİ İMALATI 
 

SUMMARY 
 

 3rd largest armed forces in the world. 

 40% of budget spent on capital acquisitions. 

 60% of requirements met by imports. 

 INR 250 Billion to be invested in 7-8 years. 
 
 

ÖZET 

 Hindistan Silahlı Kuvvetler açısından dünyanın en büyük 
üçüncü ülkesidir. 

 Hindistan bütçesinin % 40’ını savunma ekipmanlarının 
ithalatına harcamaktadır. 

 Hindistan’ın savunma gereksinimlerinin yaklaşık olarak %60'ı 
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

 Gelecek 7-8 yıl içerisinde 250 milyar Hindistan Rupisi yatırım 
yapılması beklenmektedir. 

 

REASONS TO INVEST 
 

 India’s current requirements on defence are catered largely by 
imports. The opening of the strategic defence sector for private 
sector participation will help foreign original equipment 
manufacturers to enter into strategic partnerships with Indian 
companies and leverage the domestic markets and also aim at 
global business. Besides helping build domestic capabilities, this 
will bolster exports in the long term. 

 Opportunities to avail defence offset obligations �to the tune of 
approximately INR 250 Billion during the next 7-8 years. 

 The offset policy (which stipulates the mandatory offset 
requirement of a minimum 30% for procurement of defence 
equipment in excess of INR 3 Billion) introduced in the capital 
purchase agreements with foreign defence players would ensure 
that an eco-system of suppliers is built domestically. 

 The government policy of promoting self-reliance, indigenization, 
technology upgradation and achieving economies of scale and 
developing capabilities for �exports in the defence sector. 

 The country’s extensive modernization plans, an increased focus 
on homeland security and India’s growing attractiveness as a 
defence sourcing hub. 

 High government allocation for defence expenditure. 
 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan'ın savunma alanına yönelik hâlihazırdaki 
gereksinimleri önemli ölçüde ithalatla karşılanmaktadır. Bu 
bağlamda stratejik savunma sektörünün özel sektöre açılması 
nedeniyle Hindistanlı şirketlerle yabancı özel şirketlerin ve 
yabancı orijinal ekipman imalatçılarının stratejik ortaklıklar 
geliştirmesi ve böylece yurtiçi piyasanın büyümesi mümkün 
olacaktır. Ayrıca yurtiçi kapasitesinin artırılmasıyla uzun 
dönemde ihracatın teşvik edilmesi sağlanacaktır. 

 Gelecek 7-8 yıl içerisinde yaklaşık olarak 250 milyar Hindistan 
Rupisinin savunma sanayine tahsis edilmesi amaçlanmaktadır. 

 Yukarıda belirtilen tahsis politikası ( ki bu politika doğrultusunda 
değeri 3 milyar Hindistan Rupisini geçen savunma 
ekipmanlarının tedarikçisi için minimum %30 oranında sermaye 
payı mecburi bulunmaktadır) savunma sanayinde yabancı 
oyuncularla birlikte yurtiçinde tedarikçi ekosistemi oluşturulacak 
şekilde belirlenmiştir. 

 Hükümetin teknolojik unsurların güncellenmesi ve skala 
ekonomilerin elde edilmesi ve savunma sektöründe ihracata 
yönelik olanakların geliştirilmesi yönünde politikaları. 

 Yurtiçi güvenliğin giderek daha fazla ön plana alındığı ve 
Hindistan'ın bir savunma merkezi olarak cazibesinin 
artırılmasına yönelik ülkede son derece kapsamlı 
modernizasyon planları uygulanmaktadır. 

 Savunma masraflarının karşılanmasına yönelik önemli ölçüde 
bir bütçe tahsis edilmiştir. 



 

STATISTICS 
 

 India has the third largest armed forces in the world. 

 India is one of the largest importers of conventional defence 
equipment and spends about 40% of its total defence budget on 
capital acquisitions. 

 About 60% of its defence requirements are met through imports. 

 The allocation for defence in the last budget was approximate 
USD 37.3 Billion. 

 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Hindistan Silahlı Kuvvetler açısından dünyanın en büyük 
üçüncü ülkesidir. 

 Hindistan dünyadaki en büyük geleneksel savunma ekipmanları 
ithalatçılarından biri olup, toplam savunma bütçesinin yaklaşık 
% 40’ını savunma ekipmanların ithalatına harcamaktadır 

 Hindistan’ın savunma gereksinimlerinin yaklaşık olarak % 60'ı 
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

 En son bütçede savunma amacına yönelik tahsis edilen meblağ 
yaklaşık 37.3 milyar Amerikan dolarına tekabül etmektedir. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 Defence Production Policy, 2011 to encourage indigenous 
manufacture of defence equipment. Defence Procurement 
Procedure (DPP) has been amended to provide for the following : 

1. Preference to ‘Buy (Indian)’ and ‘Buy and Make (Indian)’ over 
‘Buy (Global)’. 

2. Simplification of the procedure for ‘Buy and Make (Indian)’. 
3. Clear and unambiguous definition of indigenous content. 
4. Provision for Maintenance TOT to Indian Industry partners. 

 Defence products list for industrial licensing, has been articulated 
in June 2014, wherein large numbers of parts/components, 
castings/forgings etc. have been excluded from the purview of 
industrial licensing. The same is available at the DIPP’s website, 
www.dipp.gov.in. 

 

 The defence security manual for the private sector defence 
manufacturing units have been finalized and put in public domain 
by the Department of Defence Production. The manual clarifies 
the security architecture required to be put in place by the 
industry while undertaking sensitive defence equipments. 

 
 

 The MAKE procedure, which aims to promote R&D in the industry 
with support from the government and the placement of orders (if 
R&D effort is successful), is also being revised to make it more 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 2011 yılı savunma politikası doğrultusunda yerli savunma 
ekipmanlarının imalatının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
bağlamda, Savunma Tedarik Politikası (DPP) aşağıda 
maddeler halinde belirtilen unsurları içerecek şekilde 
yenilenmiştir: 

1. ‘’Dünyanın diğer ülkelerinden satın almak’’ yerine 
‘’Hindistan'dan Satın Al’’  ve ‘’Hindistan'dan Satın Al ve 
Hindistan’da Üret’’  yönünde bir tercihin sergilenmesine ağırlık 
verilmesi 

2. ‘’Hindistan'dan Satın Al’’  ve ‘’Hindistan'dan Satın Al ve 
Hindistan’da Üret’’ yönündeki anlayışın egemen olmasını 
sağlamak amacıyla mevcut prosedürün basitleştirilmesi; 

3. Yerli içeriğin tanımlanmasına ilişkin belirsiz unsurların ortadan 
kaldırılması ve netliğe kavuşturulması; 

4. Hindistan endüstri partnerlerine bakım onarım TOT'unun 
sağlanması; 

 Savunuma ürünlerine yönelik endüstriyel lisans şartı 2014 yılı 
haziran ayında kaldırılmış olup, böylece çok geniş sayıda 
parça/ unsur, döküm dövme vb.unsurlar endüstriyel lisans 
dışına çıkarılmıştır. Bu hususa ilişkin  www.dipp.gov.in adresli 
DIPP'nin internet sitesinden bilgi edinebilirsiniz. 

 Özel sektör savunma imalat birimlerine yönelik savunma, 
güvenlik el kitapçığını nihayetlendirilmiş olup Savunma Üretim 
Departmanı tarafından kullanıma sunulmuştur. Söz konusu 

http://www.dipp.gov.in/
http://www.dipp.gov.in/


attractive and unambiguous for the private sector. 
 

elkitapçığında hassas savunuma ekipmanlarının alınmasına 
yönelik endüstri tarafından uygulanması gereken güvenlikle ilgili 
hususlar açıklığa kavuşturulmuştur. 

 Bu konudaki araştırma geliştirme çabalarının başarılı olması 
halinde, verilecek olan siparişlerle ve hükümetin desteğiyle 
endüstrideki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin teşvik 
edilmesini amaçlayan prosedür özel sektör için daha ilgi çekici 
hale gelecek şekilde ve  belirsiz olan unsurların ortadan 
kaldırılmasını sağlayacak şekilde revize edilmiştir. 

 

FDI POLICY 
 

 Up to 49% investment is allowed under the government route, 
above 49% on a case-to-case basis on approval by the Cabinet 
Committee on Security, wherever it is likely to result in access to 
modern and state-of-the-art technology. 

 Investments by foreign portfolio investors/FIIs (through portfolio 
investment) are permitted up to 24% under automatic route. 

 The defence industry is subject to industrial licenses under the 
Industries (Development and Regulation) Act, 1951. 

 The requirement of single largest Indian ownership of 51% of 
equity removed. 

 A lock-in period of 3 years on equity transfer has been done-
away with in FDI for defence. 

 FDI in the defence sector is subject to other security conditions. 
 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Hükümet rotası doğrultusunda % 49 oranına kadar olan 
yatırımlara izin verilmekte olup, %49’un üzerinde olan yatırımlar 
ise modernizasyon ve modern teknolojilerle sonuçlanmasının 
muhtemel olması halinde Güvenlik Komitesi Kabinesinin 
onayına bağlı bulunmaktadır. 

 Yabancı portföy yatırımcıları/FDI'lar (portföy yatırımı kanalıyla) 
tarafından yapılacak olan yatırımlara otomatik rota 
doğrultusunda %24 oranına kadar izin verilmektedir. 

 Savunma endüstrisi 1951 tarihli Endüstriler (Gelişimi Ve 
Düzenlenmesine İlişkin Hususlar) Yasası doğrultusunda 
endüstriyel lisanslara tabi tutulmaktadır. 

 Herhangi bir şirketteki hisselerin  %51’ine tekabül eden en 
büyük tek hissedarının Hindistanlı bir şirketin olması yönündeki 
gereksinim kaldırılmıştır. 

 Savunma amacına yönelik FDI'da sermaye transferinin üç yıl 
boyunca yasaklanması yönündeki hüküm kaldırılmıştır. 

 Savunma sektöründeki FDI'lar diğer güvenlik koşullarına tabi 
tutulmaktadır. 

 

SECTOR POLICY 
 
PROCUREMENT POLICY: 
 

 The defence procurement is governed by the Defence 
Procurement Procedure (DPP). The government has now 
decided to revise the DPP every year. 

 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
TEDARİK POLİTİKASI 
 

 Hindistan'daki savunma malzemelerinin tedariki savunma 
tedarik prosedürü (DPP) doğrultusunda yönetilmektedir. 
Hükümet her yıl DPP'yi revize etmeye karar vermiştir. 

 



OFFSET POLICY: 
 

 The key objectives of the defence offset policy is to leverage 
capital acquisitions to develop the Indian defence industry. 
Mandatory offset requirements of a minimum of 30% for 
procurement of defence equipment in excess of INR 3 Billion 
have been envisaged. 

 
GUIDELINES FOR ESTABLISHING JOINT VENTURE (JV) 
COMPANIES BY DEFENCE PSUs: 
 

 A well laid out policy for formulation of joint venture between 
Defence PSUs and private sector keeping in view the objective 
of Defence Production Policy. 

 
PROCEDURES FOR THE GRANT OF INDUSTRIAL LICENSES HAVE 
BEEN STREAMLINED: 
 

 The initial validity period of industrial licenses has been 
increased to three years from the present two years. 

 Guidelines for the extension of validity of industrial licenses 
have been issued. 

 Partial commencement of production is treated as 
commencement of production of all the items included in the 
license. 

 

DENGELEME POLİTİKASI: 
 

 Savunmadaki dengeleme politikasının temel amacı Hindistan 
savunma endüstrisindeki yerli sermaye payını arttırmaktır. Bu 
bağlamda değeri 3 milyar Hindistan Rupisini geçen savunma 
ekipmanlarının tedariki için minimum % 30 oranında mecburiyet 
gereksinimi şartı bulunmaktadır 

 
SAVUNMA PSU'LARI TARAFINDAN MÜŞTEREK İŞ ORTAKLIĞI 
NİTELİĞİNDEKİ ŞİRKETLERİN KURULMASINA YÖNELİK 
PRENSİPLER: 
 

 Savunma PSU'ları ile özel sektör şirketleri arasında kurulacak 
olan müşterek iş ortaklığı niteliğindeki şirketlerle ilgili Savunma 
Üretim Politikasının amacı doğrultusunda prensipleri iyi bir 
şekilde belirlenmiş bir politika üretilmiştir. 

 
ENDÜSTRİYEL LİSANSLARIN VERİLMESİNE İLİŞKİN 
PROSEDÜRLER REVİZE EDİLMİŞTİR: 
 

 Verilen endüstriyel lisansların ilk geçerlik süresi olan iki yıllık 
süre üç yıla çıkarılmıştır. 

 Endüstriyel lisanslara yönelik süre uzatımına ilişkin ilkeler 
belirlenmiştir. 

 Üretime kısmen başlanması herhangi bir lisansa dâhil edilen 
bütün unsurların üretiminin başlaması olarak algılanmaktadır. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET: 
 

 Provision of INR 2,290 Billion for defence services. 

 Capital outlay for defence increased by INR 50 Billion including a 
sum of INR 10 Billion for accelerating the development of the 
railway system in the border areas. 

 INR 1 Billion is provided to set up a Technology Development 
Fund for defence. 

 INR 22.5 Billion has been provided to strengthen and modernise 
border infrastructure. 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYE İLİŞKİN HUSUSLAR: 
 

 Savunma hizmetlerine yönelik  2.290 milyar Hindistan Rupisi 
bütçe tahsis edilmiştir. 

 Sınır alanlarında demiryolu sistemlerinin geliştirilmesinin 
hızlandırılması için tahsis edilen 10 milyar Hindistan Rupisi de 
dâhil olmak üzere savunma amaçlı tahsis edilen bütçe 50 milyar 
Hindistan Rupisi artırılmıştır. 

 Savunma amacına yönelik Teknoloji Gelişim Fonu kurmak 
üzere 1 milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 



 The scope of exemption for granting full exemption from Basic 
Custom Duty (BCD) and Countervailing Duty (CVD) on goods 
imported for use in the manufacture of aircraft for the Ministry of 
Defence is being clarified to the effect that the exemption is 
available to all materials in any form and articles thereof, subject 
to the overall condition that they conform to aeronautical 
specifications accompanied with a certificate of conformance 
and/or a release note. 

 Either of the following two deductions can be availed: 
1. Investment allowance (additional depreciation) at the rate of 15% 

to manufacturing companies that invest more than INR 1 Billion in 
plants and machinery acquired and installed between 01.04.2013 
to 31.03.2015 provided the aggregate amount of investment in 
the new plants and machinery during the said period exceeds 
INR 1 Billion. 

2. In order to provide a further fillip to companies engaged in the 
manufacture of an article or thing, the said benefit of additional 
deduction of 15% of the cost of new plants and machinery, 
exceeding INR 250 Million, acquired and installed during any 
previous year until 31.3.2017. 

 
TAX INCENTIVES: 
 

 R&D Incentives – Industry/private sponsored research 
programmes. 

 A weighted tax deduction is given under Section 35 (2AA) of the 
Income Tax Act. 

 A weighted deduction of 200% is granted to assessees for any 
sums paid to a national laboratory, university or institute of 
technology, or specified persons with a specific direction that the 
said sum would be used for scientific research within a 
programme approved by the prescribed authority. 

 For companies engaged in the manufacture of an in-house R&D 
centre, a weighted tax deduction of 200% under Section 35 (2AB) 
of the Income Tax Act for both capital and revenue expenditure 
incurred on scientific research and development. Expenditure on 
land and buildings are not eligible for deduction. 

 
 

 Sınırdaki altyapıların modernize edilmesi ve güçlendirilmesi 
amacıyla 22.5 milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 

 Savunma Bakanlığı tarafından uçak imalatında kullanılmak 
üzere ithal edilen ürünlere uygulanan Temel Gümrük 
Vergisinden  (BCD) ve Dengeleyici Gümrük Vergisinden (CVD) 
muafiyet kapsamı, uyum sertifikası ve sürüm notasıyla birlikte 
havacılık spesifikasyonlarına uygun olması koşuluyla ithal 
edilecek bütün materyallere muafiyet sağlanması hususunda 
netleştirilmiştir. 

 

 Aşağıda maddeler halinde belirtilen indirimden biri 
uygulanabilecektir: 

 
1. Söz konusu periyotta (1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015) yeni tesis 

ve makinelere yönelik toplam yatırımın 1 milyar Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla 1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015 
tarihleri arasında satın alınan ve kurulan yatırım değeri 1 Milyon 
Hindistan Rupisini geçen imalat şirketlerine yönelik yatırım 
amaçlı yeni tesis ve makine alımlarına  % 15 oranında yatırım 
indirimi (ilave amortisman) uygulanacaktır. 

2. Ürünlerin imalatına yönelik şirketlere bir diğer avantaj sağlamak 
amacıyla yukarda belirtilen indirimin yanı sıra ayrıca 31 Mart 
2017 tarihine kadar satın alınan ve kurulan tesis ve makinelere 
yönelik bu tesis ve makinelerin değerinin 250 Milyon Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla ayrıca %15 oranında bir indirim 
uygulanacaktır. 

 
VERGİ TEŞVİKLERİ:  
 

 Araştırma ve geliştirmeye yönelik uygulanan teşvikler- 
Endüstri/özel sektör tarafından desteklenen araştırma 
programları 

 Gelirler vergisi yasasının 35 2AA maddesi doğrultusunda 
ağırlıklı vergi indirimi uygulanmaktadır.  

 Gelir Vergisi Yasasının 35 (2AA) maddesi doğrultusunda 
ağırlıklı vergi indirimi uygulanmaktadır. %200 oranına tekabül 
eden ağırlıklı vergi indirimi ilgili otorite tarafından onaylanmış bir 
program dahilinde yapılacak bilimsel araştırmalar için 
kullanılması koşuluyla belirli kişilere, teknoloji enstitülerine yada 



 
STATE INCENTIVES: 
 

 Apart from the above, each state in India offers additional 
incentives for industrial projects. Incentives are in areas like 
subsidised land cost, relaxation in stamp duty exemption on 
sale/lease of land, power tariff incentives, concessional rates of 
interest on loans, investment subsidies/tax incentives, 
backward areas subsidies, special incentive packages for 
mega projects. 

 
EXPORT INCENTIVES: 
 

 Export promotion capital goods scheme. 

 Duty remission scheme. 

 Focus product scheme, special focus product scheme, focus 
market scheme. 

 
AREA BASED INCENTIVES: 
 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective 
Acts or for the setting up of projects in special areas such as 
the North-east, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and 
Uttarakhand. 

 

üniversitelerine, ulusal laboratuarlara ödenecek toplam miktara 
uygulanacaktır. 

 Kendi işletmelerinde kendilerine ait araştırma ve geliştirme 
merkezi olan imalatçılarla ilgili Gelir Vergisi Yasasının 35 (2AB)  
maddesi doğrultusunda %200 oranında ağırlıklı Gelir Vergisi 
indirimi uygulanacak olup, ancak yukarda belirtilen bağlamda 
arazi ve inşaatların satın alınması için maruz kalınan masraflar 
için söz konusu bu indirim uygulanmayacaktır. 

 
DEVLET TEŞVİKLERİ 
 

 Yukarda belirtilen unsurların yanı sıra Hindistan'daki bütün 
eyaletlerde endüstriyel projelere yönelik ilave teşvikler 
uygulanacaktır. Sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı 
ve kiralanmasına yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji 
kullanımına yönelik tarife teşvikleri, alınan kredilere yönelik 
tahakkuk ettirilen faizlere ilişkin uygulanacak indirimler, yatırım 
sübvansiyonları, vergi teşvikleri ve mega projelere yönelik özel 
teşvik paketleri uygulanmaktadır. 

 
İHRACAT TEŞVİKLERİ 
 

 Sermaye mallarına yönelik olarak ihracatın teşvik edilmesi; 

 Gümrük vergisi indirimi projesi; 

 Ürün, Özel ürünler, ve Market odaklı projeler 
 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER  
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek projelere ilişkin ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım Ve İmalat Bölgelerine yönelik olarak 
uygulanmakta olan teşvikler uygulanacaktır. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 Defence products manufacturing. 

 Supply chain sourcing opportunity. 

 Defence offsets. 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 Savunma ürünleri imalatı; 

 Tedarik zinciri boyunca kaynak bulma fırsatı; 

 Savunma dengeleri; 



 

FOREIGN INVESTORS 
 

 BAE India Systems (UK) 

 Pilatus (Switzerland) 

 Lockheed Martin (USA) 

 Boeing India (USA) 

 Raytheon (USA) 

 MBDA (France) 

 IAI (Israel) 

 Rafael (Israel) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 BAE India Systems (İngiltere) 

 Pilatus (İsviçre) 

 Lockheed Martin (ABD) 

 Boeing Hindistan (ABD) 

 Raytheon (ABD) 

 MBDA (Fransa) 

 IAI (İsrail) 

 Rafael (İsrail) 

AGENCIES 
 

 Ministry of Defence, Government of India 

 Department of Defence Production, Ministry of Defence 

 Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of 
Commerce & Industry, Government of India 

 Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, 
Government of India 

 Defence and Strategic Industries Association of India 
 

KURUMLAR 
 

 Hindistan Savunma Bakanlığı 

 Hindistan Savunma Bakanlığı, Savunma Sistemleri Üretimi 
Departmanı 

 Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Endüstriyel Politika ve 
Tanıtım Departmanı 

 Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Ticaret Departmanı 

 Hindistan Savunma ve Stratejik Endüstriler Derneği 

 



ELECTRICAL MACHINERY       ELEKTRİKLE ÇALIŞAN MAKİNELER 
 

SUMMARY 
 

 10.5% rate of market expansion between 2007-12. 

 USD 4.9 Billion of exports in 2013-14. 

 14.8% yearly increase in exports in the last 8 years. 

 USD 24 Billion-sized industry in 2012-13. 
 

ÖZET  
 

 2007-12 yılları arasında pazarın büyüme oranı % 10.5; 

 2013-14 yılında 4.9 Milyar dolar ihracatı; 

 Son 8 yılda ihracatta % 14.8 oranında yıllık artış;  

 2012-13 yılında 24 Milyar USD ölçekli sanayi; 

REASONS TO INVEST 
 

 Market-oriented reforms, such as the target of ‘Power for All’ and 
plans to add 88.5 GW of capacity by 2017 and 93 GW by 2022. 

 Incentives for capacity addition in power generation will increase 
the demand for electrical machinery. 

 Indian manufacturers are becoming more competitive with respect 
to their product designs, manufacturing and testing facilities. 

 A large pool of human resources and advancements in 
technologies. 

 Increasing scope for direct exports to neighbouring countries. 

 Investments in research and development in the electrical 
machinery industry are amongst the largest in India’s corporate 
sector. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hepimiz için enerji başlıklı hedef gibi piyasa kaynaklı reformlar 
ve 2017 tarihi itibariyle ilave bir 88.5 GW kapasite artışı ve 2022 
itibariyle ilave 93 GW kapasite artışı 

 Enerji üretiminde kapasite artışına yönelik olarak sağlanan 
teşvikler elektrikli makinelere olan talebi arttıracaktır. 

 Hindistan’daki imalatçılar ürün tasarımları, imalat ve test tesisleri 
açısından giderek global piyasalarda daha yarışmacı bir rekabet 
gücü kazanmaktadırlar. 

 Teknolojik ilerlemelere yönelik önemli bir insan kaynakları 
havuzu mevcuttur. 

 Civardaki ülkelere yönelik doğrudan yapılacak ihracat 
kapsamının arttırılması öngörülmektedir. 

 Elektrikle çalışan makineler endüstrisindeki araştırma ve 
geliştirme yatırımları Hindistan’da özel sektöre yönelik en büyük 
payı teşkil etmektedir.  

 

STATISTICS 
 

 Estimated output by 2022 is USD 100 Billion. 

 The electrical equipment industry was worth USD 24 Billion in 
2012-13. 

 The market expanded at a CAGR of 10.5% over 2007-12. 

 During the last 8 years, exports have increased at a CAGR of 
14.8% to touch USD 4.9 Billion in 2013-14. 

 

İSTATİSTİKSİ BİLGİLER  
 

 2022 yılı İtibariyle tahmini üretim 100 Milyar USD.  

 2012-2013 yılı itibariyle elektrik ekipmanları sektöründe 24 
Milyar USD değerinde üretim;  

 Pazarın 2007-12 tarihi itibariyle % 10,5 oranında (CAGR) 
büyümesi;  

 Son 8 yılda, 2012-2013 yılı itibariyle ihracat 4.9 Milyar USD 
artarak % 14.8 oranında (CAGR)  yıllık büyüme sağlanmıştır. 

GROWTH DRIVERS 
 

 Capacity creation in sectors such as infrastructure, power, mining, 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Örneğin altyapı, enerji, madencilik, petrol, rafineri, çelik, otomotiv 



oil and gas, refinery, steel, automotive and consumer durables are 
driving demand in the engineering sector. 

 Nuclear capacity expansion will provide significant business 
opportunities to the electrical machinery industry. 

 Rapid increases in infrastructure investment and industrial 
production will fuel further growth. 

 A comparative advantage in terms of manufacturing costs, market 
knowledge, technology and creativity. 

 

ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi sektörleri kapasite artışı 
mühendislik sektörüne olan talebi arttıracak itici güçlerdir. 

 Nükleer kapasitesinin gelişmesi elektrikli makineler endüstrisine 
yönelik önemli iş fırsatları sağlayacaktır. 

 Altyapı yatırımları ve endüstriyel üretimde yaşanan hızlı artışlar 
büyümeyi daha da hızlandıracaktır. 

 İmalat maliyetleri, pazar bilgisi ve teknoloji açısından yarışmacı 
bir avantajın yakalanması sağlanacaktır. 

 

FOREİGN DİRECT İNVESTMENT POLICY 
 

 100% foreign direct investment is allowed under the automatic 
route in the electrical machinery sector, subject to all applicable 
regulations and laws. 

 

YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR POLİTİKASI  
 

 Yürürlükte bulunan yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda 
elektrikli makineler sektöründe otomatik rotaya göre %100 
oranında yabancı doğrudan yatırımlara izin verilmektedir.  

 
 

SECTOR POLICY 
 
DE-LICENSING : 
 

 The electrical machinery industry has been de-licensed. 
 

 This has facilitated the entry of global majors into the electrical 
machinery industry in India. 

 
 
TARIFFS & CUSTOM DUTIES : 
 

 The customs duty on power generation equipment is 5% at 
present whereas transmission and distribution equipment 
attracts 7.5% customs duty. 

 
INITIATIVES TO INCREASE POWER GENERATION : 
 

 With planned capacity addition of 88.5 GW projected at the end 
of 2017 through the Accelerated Power Development Reform 
Program, the government plans to provide reliable, affordable 
and quality power to all. 

 

SEKTÖR POLİTİKASI  
 
LİSANS İLE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI:  
 

 Elektrikli makine sanayinde lisans ile çalışma zorunluluğu 
kaldırılmıştır.  
 

 Elektrikli makine sanayinde lisans ile çalışma zorunluluğunun 
kaldırılmış olması Hindistan’da elektrik makine sanayine küresel 
oyuncuların girişini kolaylaştırmıştır.  

 
 
TARİFELER VE GÜMRÜK VERGİ, RESİM VE HARÇLARI:  
 

 Enerji üretim ekipmanlarına uygulanan gümrük vergisi 
halihazırda %5’e, iletim ve dağıtım ekipmanlarına uygulanan 
gümrük vergisi ise %7.5’e tekabül etmektedir. 

 
GÜÇ ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN GİRİŞİMLER:  
 

 2017 yılı sonu itibariyle Hızlandırılmış Güç Gelişim Reform 
Programı kanalıyla planlanan 88.5 GW ilave kapasite ile 
Hindistan hükümeti bütün vatandaşlarına güvenilir, kaliteli ve güç 



NATIONAL ELECTRICITY POLICY (NEP) : 
 

 The government aims to achieve per capita electricity 
consumption of 1,000 kWh through its mission under NEP. 

 
 
VISION 2O22 FOR THE INDIAN ELECTRIC MACHINERY EQUIPMENT 
INDUSTRY : 
 

 To make India the country of choice for the production of 
electrical equipment and reach an output of USD 100 Billion by 
balancing exports and imports. 

 Areas of focus include technology and R&D, the lowering of 
customs duties on a range of equipment, the setting up of �the 
Electrical Equipment Skill Development Council (EESDC), the 
establishment of electrical equipment industry clusters; the 
enhancement of product-testing infrastructure in the country; an 
increase of shares in the export market and financial support. 

yetirilebilir enerji sağlamayı amaçlamaktadır.  
 
ULUSAL ELEKTRİK POLİTİKASI (NEP):  
 

 Hindistan hükümeti Ulusal Elektrik Politikası (NEP) 
doğrultusunda kişi başına düşen elektrik tüketimini 1.000 kWh’a 
ulaştırma yönündeki misyonunu gerçekleştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

 
HİNDİSTAN’DA ELEKTRİKLİ MAKİNE EKİPMANLARI ENDÜSTRİSİNE 
YÖNELİK 2022 YILI VİZYONU  
 

 Hindistan’ın elektrikli ekipmanlar üretimi alanında önde gelen bir 
ülke kılmak ve ihracatı ve ithalatı dengelemek suretiyle 100 
milyar Amerikan Doları ciroya erişmek. 

 Bu bağlamda odaklanılacak  alanlar teknoloji ve araştırma 
geliştirme faaliyetlerini, bir dizi ekipmanlara yönelik gümrük 
vergilerinin düşürülmesini, Elektrikli Ekipmanlar Beceri Gelişim 
Konseyinin (EESDC) oluşturulmasını, elektrikli ekipmanlar 
endüstri gruplarının oluşturulmasını, ülkedeki ürün-test 
altyapısının zenginleştirilip genişletilmesini ve ihracat piyasası ve 
finansal katkılardaki payın arttırılmasını içermektedir. 

 
 
 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET : 
 
Any of the following two deductions can be availed: 
 

 Investment allowances (additional depreciation) at the rate of 15% 
to manufacturing companies that invest more than INR 1 Billion in 
plant and machinery acquired and installed between 01.04.2013 
and 31.03.2015 provided the aggregate amount of investment in 
the new plant and machinery during the said period exceeds INR 
1 Billion. 

 In order to provide a further fillip to companies engaged in the 
manufacture of an article or thing, the said benefit of additional 

FİNANSAL DESTEK  
 
2O14-2O15 YILI BÜTÇESİNE İLİŞKİN TEMEL UNSURLAR: 
 
Aşağıdaki herhangi iki indirimden yararlanılabilecektir 
 

 Söz konusu periyotta (1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015)  yeni tesis 
ve makinelere yönelik toplam yatırımın 1 milyar Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla 1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015 
tarihleri arasında satın alınan ve kurulan yatırım değeri 1 Milyon 
Hindistan Rupisini geçen imalat şirketlerine yönelik  yatırım 
amaçlı yeni tesis ve makine alımlarına  % 15 oranında yatırım 
indirimi (ilave amortisman) uygulanacaktır. 

 Ürünlerin imalatına yönelik şirketlere bir diğer avantaj sağlamak 



deduction of 15% of the cost of new plant and machinery, 
exceeding INR 250 Million which is acquired and installed during 
any previous year ending on 31.3.2017. 

 
TAX INCENTIVES : 
 
R&D Incentives: industry/private sponsored research programmes 
 
 

 A weighted tax deduction is given under Section 35 (2AA) of the 
Income Tax Act. A weighted deduction of 200% is granted to 
assesses for any sum paid to a national laboratory, university or 
institute of technology, or specified persons with a specific 
direction, provided the said sum is used for scientific research 
within a program approved by the prescribed authority. 

 
 
COMPANIES ENGAGED IN MANUFACTURE HAVING AN IN-HOUSE 
R&D CENTRE : 
 

 A weighted tax deduction of 200% under Section 35 (2AB) of 
the Income Tax Act for both capital and revenue expenditure 
incurred on scientific research and development. (Expenditure 
on land and buildings are not eligible for deduction). 

 
 
STATE INCENTIVES : 
 

 Apart from the above, each state in India offers additional 
incentives for industrial projects. Incentives are in areas like 
subsidised land cost, relaxation in stamp duty, exemption on the 
sale/lease of land, power tariff incentives, a concessional rate of 
interest on loans, investment subsidies/tax incentives, backward 
areas subsidies, special incentive packages for mega projects, 
etc. 

 
 
 
 

amacıyla yukarda belirtilen indirimin yanı sıra ayrıca 31 Mart 
2017 tarihine kadar satın alınan ve kurulan tesis ve makineler 
için bu tesis ve makinelerin değerinin 250 Milyon Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla ayrıca %15 oranında bir indirim 
uygulanacaktır. 

 
VERGİ TEŞVİKLERİ:  
 
Araştırma ve geliştirmeye yönelik uygulanan teşvikler:Endüstri/özel 
sektör tarafından desteklenen araştırma programları 
 
 

 Gelirler vergisi yasasının 35 2AA maddesi doğrultusunda ağırlıklı 
vergi indirimi uygulanmaktadır. %200 oranına tekabül edecek 
olan ağırlıklı vergi indirimi belirli doğrultuda herhangi bir ulusal 
laboratuara, üniversiteye veya teknoloji enstitüsüne ödenen 
parasal meblağlara  uygulanacak olup, söz konusu parasal 
meblağ bu konuda belirlenen yetkili kuruluş tarafından 
onaylanan bir program doğrultusunda bilimsel amaçlı 
araştırmalar için kullanılacaktır. 

 
 
KENDİ İŞLETMELERİNDE KENDİLERİNE AİT ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME MERKEZİ OLAN İMALATÇILARLA İLGİLİ HUSUSLAR 
 

 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik  sermaye 
ve gelir masrafları için Gelir Vergisi Yasasının 35 (2AB)  
maddesi doğrultusunda %200 oranında  ağırlıklı Gelir Vergisi 
indirimi uygulanacaktır ( ancak şu kadarla ki yukarda belirtilen 
bağlamda arazi ve inşaatların satın alınmasına yönelik masraflar 
için söz konusu bu indirim uygulanmayacaktır.) 

 
DEVLET TEŞVİKLERİ:  
 

 Yukarda belirtilen unsurların yanı sıra Hindistan'daki bütün 
eyaletlerde endüstriyel projelere yönelik ilave teşvikler 
uygulanacaktır. Sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı 
ve kiralanmasına yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji 
kullanımına yönelik tarife teşvikleri, alınan kredilere yönelik 



 
 
 
 
 
EXPORT INCENTIVES : 
 

 Export promotion capital goods scheme. 

 Duty remission scheme. 

 Focus product scheme, special focus product scheme, focus 
market scheme. 

 
AREAS BASED INCENTIVES : 
 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective Acts or 
the setting up of projects in special areas such as the North-east, 
Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand. 

 

tahakkuk ettirilen faizlere  uygulanacak indirimler, yatırım 
sübvansiyonları , vergi teşvikleri ve mega projelere yönelik özel 
teşvik paketleri uygulanmaktadır. 

 
 
İHRACAT TEŞVİKLERİ:  
 

 Sermaye mallarının ihracatının teşvik edilmesi programı;  

 Görevlerin yeniden düzenlenmesi programı; 

 Ürünlere, özel ürünlere odaklanan programlar;  
 
 
ALANBAZLI TEŞVİKLER:  
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek olan projelere ilişkin  ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım Ve İmalat Bölgeleri için  teşvikler 
uygulanacaktır. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
GENERATION MACHINERY: BOILERS, TURBINES, GENERATORS 
 

 By 2022, the generation equipment industry in India is projected to 
grow to USD 25-30 Billion. The industry is sized at USD 6.7 Billion 
in 2012-13. 

 
TRANSMISSION MACHINERY: 
 

 By 2022, the T&D equipment market in India is expected to grow 
to USD 70-75 Billion from USD 17.3 Billion in 2012-13. 

 

YATIRIM FIRSATLARI  
ÜRETİM MAKİNELERİ: KAZANLAR, TÜRBİNLER, JENERATÖRLER  
 

 2022 yılına kadar Hindistan’daki üretim ekipmanları pazarının 
25-30 Milyar Dolara çıkması beklenmektedir, bu rakam 2012-
2013 yılı itibariyle 17.3 Milyar Dolara tekabül etmektedir. 

 
İLETİM MAKİNELERİ:  
 

 2022 yılına kadar Hindistan’daki T & D ekipmanları pazarının 70-
75 Milyar Dolara çıkması beklenmekte olup, bu rakam 2012-
2013 yılı itibariyle  17.3 Milyar Dolara tekabül etmektedir. 

FOREIGN INVESTORS 
 

 MHI (Japan) 

 Hitachi (Japan) 

 Babcock (UK) 

 Alstom (France) 

 Toshiba (Japan) 

YABANCI YATIRIMCILAR  
 

 MHI, (Japonya)  

 Hitachi (Japonya)  

 Babcock (UK)  

 Alstom (Fransa)  

 Toshiba, (Japonya)  



 Ansaldo (Italy) 

 Colfax Corporation (USA) 

 Schneider Electric (France) 

 Legrand (France) 

 GE (USA) 
 

 Ansaldo (İtalya)  

 Colfax Corporation (ABD)  

 Schneider Electric (Fransa)  

 Legrand (Fransa)  

 GE (ABD) 

AGENCIES 
 

 The Department of Heavy Industries, The Ministry of Heavy 
Industries & Public Enterprises 

 Industry associations, Indian Electrical and Electronics 
Manufacturers Association 

 Engineering Export Promotion Council 
 

KURUMLAR  
 

 Ağır Sanayi Departmanı, Ağır Sanayi ve Kamu İşletmeleri 
Bakanlığı  

 Sanayi dernekleri, Hindistan Elektrik ve Elektronik İmalatçıları 
Derneği 

 Mühendislik İhracatı Geliştirme Konseyi 



ELECTRONIC SYSTEMS       ELEKTRONİK SİSTEMLER 
 

SUMMARY 
 

 3rd largest pool of scientists in the world. 

 USD 29 Billion consumer electronics market by 2020. 

 USD 94.2 Billion – demand projected by 2015. 

 9.88% industry growth rate between 2011-15. 

 2 government-driven incentives – National Knowledge 
Network & National Optical Fibre Network. 

 

ÖZET 
 

 Hindistan dünyanın en büyük 3. bilim adamı havuzuna sahiptir. 

 Hindistan’da 2020 yılına kadar müşterilere sunulan elektronik 
ürünlerin 29 milyar Amerikan Dolarına tekabül etmesi 
beklenmektedir. 

 Hindistan’da 2015 yılına kadar 94.2 milyar Amerikan Dolarına 
tekabül eden bir talep öngörülmektedir. 

 2011-2015 yılları arasında endüstride %9.88 oranında bir 
büyüme öngörülmektedir.  

 Hükümet tarafından uygulanan 2 adet teşvik söz konusu olup, 
bunlar Ulusal Bilgi Şebekesi ve Ulusal Fiber optik Şebekesidir. 

 
 
 

REASONS TO INVEST 
 

 Global demand to reach USD 94.2 Billion by 2015. 

 Large demand generated due to government schemes like 
the National Knowledge Network (NKN), National Optical 
Fibre Network (NOFN), tablets for the Education sector, a 
digitisation policy and various other broadband schemes. 

 Adequately developed Electronic Manufacturing Services 
(EMS) industry is set to be a significant contributor to the 
entire industry’s development. 

 India has the third largest pool of scientists and technicians in 
the world. 

 Skilled manpower available in abundance in Semiconductor 
Design and Embedded Software. 

 Strong design and R&D capabilities in auto electronics and 
industrial electronics. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan’da 2015 yılına kadar global talebin 94.2 milyar 
Amerikan Dolarına tekabül etmesi beklenmektedir. 

 Örneğin Ulusal Bilgi Şebekesi (NKN) ve Ulusal Fiber Optik 
Şebekesi (NOFN) gibi hükümet teşvikleri ve dijitalleşme 
politikası ve çeşitli diğer yayın teşvikleri kanalıyla eğitim 
sektörüne yönelik tabletler için geniş ölçekli bir talep 
oluşturulmuştur.  

 Hindistan’daki yeterli ölçüde gelişmiş olan Elektronik İmalat 
Servisleri (EMS) endüstrisinin bütün endüstrinin gelişimine 
önemli ölçüde katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. 

 Hindistan dünyada bilim adamı ve teknisyen açısından en 
büyük üçüncü havuza sahiptir. 

 Hindistan’da yarıiletkenlerin tasarımı ve sistem içerisindeki 
yazılım programlarına ilişkin kalifiye insan gücü mevcuttur. 

 Otomobil elektroniği ve endüstriyel unsurların elektroniği 
konusunda güçlü tasarım ve araştırma ve geliştirme kapasiteleri 
mevcuttur. 

 

STATISTICS 

 The Indian ESDM industry was estimated to be worth USD 68.31 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

 Hindistan’daki ESDM endüstrisinin 2012 yılında yaklaşık 68.31 



Billion in 2012 and is anticipated to be worth USD 94.2 Billion by 
2015 with a CAGR of 9.88% between 2011-15. 

 

 The sector comprises Electronic Products, Electronic 
Components, Semiconductor Design and Electronics 
Manufacturing Services (EMS). 

 Top 10 electronic products by total revenue: mobile phones, flat 
panel display TVs, notebooks, desktops, digital cameras, 
inverters / UPS, memory cards/USB drives, EMS/LCD monitors 
and servers. 

 

Amerikan Dolarına tekabül etmesi beklenmekteydi, söz konusu 
bu rakamın 2015 yılına kadar 94.2 milyar Amerikan Dolarına 
tekabül etmesi ve 2011-2015 yılları arasında bu sektörde 
%9.88’e karşılık gelen birleşik bir büyüme beklenmektedir. 

 Hindistan’daki elektronik sistemleri sektörü Elektronik 
Ürünlerinden, Elektronik Komponentlerinden, Yarı İletkenlere 
ilişkin Tasarım ve Elektronik İmalat Servislerinden (EMS) 
oluşmaktadır. 

 Toplam gelir itibariyle en üstte yer alan 10 elektrikli ürün 
aşağıdaki gibidir: cep telefonları, düz ekran TV’ler, notebooklar, 
masaüstü bilgisayarlar, dijital kameralar, inverterler/UPS, hafıza 
kartları, hafıza kartları, USB bellekleri, EMS/LCD monitörleri ve 
sunuculardır. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 Significant local demand. 

 Rising manufacturing costs in alternate markets. 

 65% of the current demand for electronic products is met by 
imports. 

 
GOVERNMENT POLICIES : 
 

 Modified Special Incentive Package Scheme (MSIPS) (USD 13.4 
Billion investment proposals till March 2014). 

 Electronics Manufacturing Clusters Scheme (EMC). 

 Skill Development Scheme. 

 Huge consumption in the Middle East and in emerging markets 
such as North Africa and Latin America. 

 Existing R&D capabilities can be encouraged to develop ‘Made in 
India’ products and generate local IP. 

  
 
INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT REGIONS (ITIR) : 
 

 Karnataka (42.5 sq. km, near Bengaluru, a USD 17.6 Billion 
investment). 

 Telangana (202 sq. km, near Hyderabad, USD 36.4 Billion 
investment). 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Hindistan’da elektronik sistemlere ilişkin önemli bir lokal talep 
mevcuttur. 

 Alternatif pazarlarda artan bir imalat maliyeti söz konusudur. 

 Hindistan’daki elektronik ürünlere yönelik mevcut talebin %65’i 
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

 
HÜKÜMET POLİTİKALARI: 
 

 Modifiye edilmiş özel teşvik paket programı (MSIPS) (2014 yılı 
Mart ayına kadar bu bağlamda 13.4 milyar Amerikan Doları 
yatırım yapılması yönünde öneriler mevcuttur) 

 Elektronik imalat grupları programı (EMC) 

 Becerilerin geliştirilmesi programı 

 Ortadoğu ve örneğin Kuzey Afrika ve Latin Amerika gibi yeni 
gelişen pazarlara ilişkin yüksek bir tüketim söz konusudur. 

 “Hindistan’da üret” anlayışı doğrultusunda mevcut araştırma ve 
geliştirme olanakları teşvik edilecek ve bu bağlamda lokal fikri 
mülkiyet hakları uygulanacaktır. 

 
 
ENFORMASYON TEKNOLOJİSİ YATIRIM BÖLGELERİ (ITIR): 
 

 Karnataka (42.5 kilometre kare, Bengaluru yakınında) (17.6 



 Electronics Manufacturing Clusters (EMC) are being established 
across the country by GMR (near Bangalore), Telangana 
Government Corporation (near Hyderabad), Electronics 
Components Industries Association (near Delhi), MP State 
Electronics Development Corporation (Bhopal and Jabalpur); 
Kerala Industrial Infrastructural Development Corporation (near 
Kochi). 

 Semiconductor Wafer Fabrication (FAB) manufacturing facilities 
being set up in India in Uttar Pradesh and Gujarat with a total 
investment of USD 10.5 Billion. 

 Venture funds with a strong focus on electronics planned includes 
the Electronics Development Fund, Walden India Fund, KITVEN 
Fund and the SIDBI Fund. 

 Electronic Sector Skills Council and Telecom Sector Skills 
Council have been set up for establishing an effective and 
efficient ecosystem for developing and imparting outcome-
oriented skills for the ESDM sector. A total of 90,000 people are 
to be supported under the Skill Development Scheme in 6 
different states. 

 

milyar Amerikan Doları yatırım) 

 Telangana (202 kilometre kare, Haydarabad yakınında) (36.4 
milyar Amerikan Doları yatırım) 

 GMR tarafından Elektronik İmalat Grupları (EMC)  (Bangalore 
yakınında), Telangana Kamu Kuruluşu (Haydarabad’ın 
yakınında), Elektronik Komponentleri Endüstrileri Derneği (Delhi 
yakınında), MP Eyaleti Electronik Geliştirme Kuruluşu (Bhopal 
ve Jabalpur’da); Kerala Sanayi Altyapı Geliştirme Kurluşu 
(Kochi yakınında) kurulmaktadır. 

 Toplam 10.5 milyar Amerikan Dolarına tekabül eden bir 
yatırımla Utar Pradesh ve Gujarat’da Yarıiletken Silikon Devre 
Levhası Fabrikasyon (FAB) imalat tesisleri kurulmaktadır.  

 Planlanan elektronik unsurlara özel bir önem verilmek suretiyle 
tahsis edilen müşterek iş ortaklığı fonları Elektronik Gelişim 
Fonunu, Walden India Fonunu, KITVEN Fonunu ve SIDBI 
Fonunu içermektedir. 

 ESDM sektörü için sonuç odaklı olarak becerilerin geliştirilmesi 
ve verimli ve etkin bir ekosistemin tesis edilmesi amacıyla 
Elektronik Sektör Beceri Konseyi ve Telekom Sektör Beceri 
Konseyi kurulmuş bulunmaktadır. Farklı 6 eyalette Beceri 
Gelişim Programı doğrultusunda toplam olarak 90.000 kişi 
desteklenmektedir.  

 

FDI POLICY 
 

 100% FDI is allowed under the automatic route in the Electronics 
Systems Design & Manufacturing sector and is subject to all 
applicable regulations and laws. 

 In case of electronics items for defence, FDI up to 49% is allowed 
under the government approval route, whereas anything above 
49% is allowed through the approval of the cabinet committee on 
security. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Elektronik sistemleri tasarımı ve imalat sektöründe otomatik 
rota doğrultusunda %100 oranında doğrudan yabancı yatırıma 
yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda izin 
verilmektedir. 

 Savunma amaçlı elektronik ürünlere yönelik %49’a kadar olan 
doğrudan yabancı yatırımlara hükümetin onay rotası 
doğrultusunda izin verilmekte olup, %49’un üzerinde olan 
yatırımlar ise Güvenlik Kabinesi Komitesinin onayına tabi 
tutulmaktadır. 

 

SECTOR POLICY 
 
NATIONAL POLICY ON ELECTRONICS (NPE) : 
 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
ULUSAL ELEKTRONİK POLİTİKASI (NPE) 
 



 NPE’s vision is to create a globally competitive electronics design 
and manufacturing industry to meet the country’s needs and 
serve the international market. 

 The objective is to build an ecosystem for a globally competitive 
ESDM sector in the country by attracting investment of about 
USD 100 Billion and generating employment for 28 Million people 
at various levels. 

 The ultimate aim of the policy is to develop core competencies in 
strategic and core infrastructure sectors like telecommunications, 
automobile, avionics, industrial, medical, solar, information and 
broadcasting, railways, intelligent transport systems, etc. 

 A number of state governments have also defined policies in 
electronics. 

 Other important policies include the National Telecom Policy and 
the National Manufacturing Policy. 

 

 NPE’nin vizyonu ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak ve uluslararası 
bir piyasa olarak ön plana çıkmak amacıyla global rekabet gücü 
olan bir elektronik tasarım ve imalat endüstrisini oluşturmaktır. 

 Amaç yaklaşık 100 milyar Amerikan Dolarına tekabül eden bir 
yatırımı ülkeye çekmek ve çeşitli seviyelerde 28 milyon kişiye 
yönelik istihdam olanakları oluşturmak suretiyle ülkede global 
yarışmacı bir ESDM sektörüne yönelik bir ekosistem tesis 
etmektir. 

 Bu bağlamda politikanın nihai amacı telekomünikasyon, 
otomobil, havacılık elektroniği endüstriyel, medikal, solar 
sistemler, enformasyon ve yayın, demiryolları, akıllı nakliye 
sistemleri ve bu gibi stratejik ve temel altyapı sektörlerine ilişkin 
bilgi ve beceriyi geliştirmektir. 

 Bazı eyalet hükümetleri elektronik alanında uygulayacakları 
politikaları belirlemiş bulunmaktadırlar. 

 Diğer önemli politikalar Ulusal Telekom Politikasını ve Ulusal 
İmalat Politikasını içermektedir. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET : 
 

 Basic customs duty on LCD and LED TV panels below 19 inches 
is being reduced from 10% to NIL. 

 Basic customs duty is being exempted on specified parts of LCD 
and LED panels for TVs. 

 Basic customs duty on colour picture tubes for manufacture of 
cathode ray TVs is being reduced from 10% to NIL. 

 Special additional duty on all imports/components used in the 
manufacture of personal computers is being exempted. 

 Education cess and secondary and higher education cess is 
being levied on imported electronic products. 

 Full exemption from SAD is being provided on specified inputs 
i.e. PVC sheets and ribbon used in the manufacture of smart 
cards. 

 Basic customs duty is being reduced from 7.5% to nil on e-book 
readers. 

 Either of the following two deductions can be availed: 
 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK  BÜTÇEYE İLİŞKİN HUSUSLAR: 
 

 19 inçten daha küçük olan LCD ve LED TV panellerine yönelik 
olarak uygulanan temel gümrük vergisi %10’dan %0’a azaltılmış 
bulunmaktadır. 

 Televizyonlara yönelik LCD ve LED panellerin belirli parçaları 
temel gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. 

 Katot ışınıyla çalışan televizyonların imalatı için renkli tüplere 
uygulanan temel gümrük vergisi %10’dan %0’a düşürülmüştür. 

 Kişisel bilgisayarların imalatında kullanılan bütün parçaların 
ithalatına ilişkin özel ilave vergi kaldırılmıştır. 

 İthal edilen elektronik ürünlere ilişkin eğitim vergisi ve ikincil ve 
yüksek eğitim vergisi tarh ettirilmektedir.  

 Akıllı kartların üretiminde kullanılan örneğin PVC plakaları gibi 
belirli parçalara yönelik SAD vergisinden tam muafiyet 
sağlanmaktadır.  

 Elektronik kitap okuyucularına uygulanan temel gümrük vergisi 
%7.5’den %0’a düşürülmüştür. 

 Aşağıda maddeler halinde belirtilen indirimden biri 



 
1. Investment allowance (additional depreciation) at the rate of 15% 

to manufacturing companies that invest more than INR 1 Billion in 
plant and machinery acquired and installed between 01.04.2013 
to 31.03.2015 provided the aggregate amount of investment in 
new P&M during the �said period exceeds INR 1 Billion. 

2. In order to provide a further fillip to companies engaged in the 
manufacture of an article or thing, the said benefit of an additional 
deduction of 15% of cost of new P&M, exceeding INR 250 Million 
which is acquired and installed during any previous year, until 
31.3.2017. 

 Under the existing provisions of Section 35 AD of the Act, 
investment- linked tax incentive is available by way of allowing 
deduction of the whole of any expenditure of a capital nature 
(other than expenditure on land, goodwill and financial 
investments) incurred wholly and exclusively for purposes of the 
“specified business” during the previous year in which such 
expenditure is incurred. 

 In order to promote investment in new sectors few more 
businesses have been added under the above section. 

 Setting up and operating a semiconductor wafer fabrication 
manufacturing unit, if such a unit is notified by the board in 
accordance with the prescribed guidelines. 

 The above business shall begin operations on or after 
01.04.2014. 

 It has also been decided to provide for a lock-in period of 8 years 
for use of assets in respect whereof a deduction under Section 35 
AD has been claimed. 

 
MODIFIED SIPS : 
 

 Capital subsidy up to 20-25% for 10 years on capex. 

 Reimbursement of CVD/excise for capital equipment in non-SEZ 
units. 

 Reimbursement of central taxes and duties for 10 years in select 
high tech units like fabs and ATMPs. 

 Available for the entire value chain of identified electronics 
products. 

 Incentives available for 10 years from the date of approval. 

uygulanabilecektir: 
 

1. Söz konusu periyotta (1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015)  yeni 
tesis ve makinelere yönelik olan toplam yatırımın 1 milyar 
Hindistan Rupisini geçmesi koşuluyla 1 Nisan 2013 ve 31 Mart 
2015 tarihleri arasında satın alınan ve kurulan yatırım değeri 1 
Milyon Hindistan Rupisini geçen imalat şirketlerine yönelik 
yatırım amaçlı yeni tesis ve makine alımlarına  % 15 oranında 
yatırım indirimi (ilave amortisman) uygulanacaktır. 

2. Ürünlerin imalatına yönelik şirketlere bir diğer avantaj sağlamak 
amacıyla yukarda belirtilen indirimin yanı sıra 31 Mart 2017 
tarihine kadar satın alınan ve kurulan tesis ve makinelere 
yönelik söz konusu bu tesis ve makinelerin değerinin 250 
Milyon Hindistan Rupisini geçmesi koşuluyla ayrıca %15 
oranında bir indirim uygulanacaktır. 

 Yatırım Yasasının 35 AD maddesi doğrultusunda yatırımla ilgili 
vergi teşvikleri ilgili masrafların yapıldığı bir önceki yılda maruz 
kalınan sermaye masrafları harcamalarının hepsi için 
uygulanmakta olup, ancak arazi giderleri ve finansal yatırımlar 
hariçtir. 

 Yeni sektörlerdeki yatırımı teşvik etmek için yukarıdaki 
kapsama bazı yeni işletmeler eklenmiştir. 

 Belirlenen prensipler doğrultusunda işletmenin onaylanması 
halinde yarı iletken silikon devre levhası fabrikasyon imalat 
ünitesinin kurulması ve işletilmesi; 

  Yukarıdaki işletme faaliyetlerine 01.04.2014 tarihi itibariyle 
veya daha sonra başlayacaktır. 

 Gelir Vergisi Yasasının 35 AD maddesi doğrultusunda indirimin 
talep edilmesi halinde varlıkların kullanımı için 8 yıl boyunca 
kaynakların transferini engelleyen bir politika belirlenmiştir. 

 
MODİFİYE EDİLMİŞ SIPS: 
 

 Sermaye giderlerine ilişkin 10 yıl boyunca sermaye desteği %20 
ila %25 arasında bir orana tekabül etmektedir. 

 SEZ kapsamında olmayan ünitelere yönelik sermaye mallarına 
ödenen tüketim vergisi/CVD iade edilmektedir.  

 Örneğin fablar ve ATMP’ ler gibi ileri teknoloji içeren belirli 
ünitelere ilişkin olarak gelecek 10 yıl boyunca merkezi olarak 



 
 
PREFERENTIAL MARKET ACCESS : 
 

 Preference to domestically manufactured electronics goods in 
government procurement. 

 Extent of government procurement from domestic manufacturers 
will not be less than 30% of the total procurement. 

 
ELECTRONIC MANUFACTURING CLUSTERS : 
 

 Subsidy of 50-75% – up to USD 10 Million per 100 acres of land. 

 Applicable to both greenfield and brownfield projects. 
 
 
EXPORT INCENTIVES : 
 

 Focus product scheme – 2% duty credit scrip. 

 Special focus product scheme – 5% duty credit scrip. 
 
 
AREAS BASED INCENTIVES : 
 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective acts or 
the setting up of projects in special areas such as the North-east, 
Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand. 

 National Scheme for Supporting MSMEs in the ESDM sector. 

 For compliance of electronic goods with Indian Standards, both 
testing and certification are required for exports. 

 Development of Electronic Manufacturing Clusters by MSMEs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uygulanan vergiler ve gümrük vergisi, resim ve harçları iade 
edilmektedir. 

 Belirli elektronik ürünlere yönelik değer zincirine ilişkin teşvikler 
uygulanmaktadır. 

 Onay tarihinden itibaren 10 yıl boyunca teşvikler 
uygulanmaktadır.  

 
TERCİHLİ -PİYASAYA ERİŞİM: 
 

 Hükümet tarafından tedarik edilen elektronik ürünlerin yurtiçinde 
imal edilmesi tercih edilmekte ve bu bağlamda politikalar 
uygulanmaktadır. 

 Yurtiçindeki imalatçılardan hükümetin yapacağı tedarik hiçbir 
surette toplam tedarikin %30’undan daha az olamayacaktır.  

 
ELEKTRONİK İMALAT GRUPLARI (ÖBEKLERİ): 
 

 Her bir 100 akre arazi başına 10 milyon Amerikan Dolarına 
kadar olmak üzere %50 ila %75 arasında bir sübvansiyon 
uygulanmaktadır. 

 Mezkûr sübvansiyon hem sıfırdan başlanacak projelere hem de 
terk edilmiş endüstriyel bölgelerde gerçekleştirilen projelere 
yönelik olarak uygulanmaktadır.  
 

İHRACAT TEŞVKİLERİ: 
 

 Ürün odakları programlarına ilişkin olarak %2 oranında gümrük 
vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 

 Özel ürün odaklı programlara ilişkin olarak %5 oranında gümrük 
vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 

 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER: 
 

 Kuzeydoğu  Jammu ve KEŞMİR,, Himachal Pradesh ve 
Uttarakhand gibi özel bölgelerde gerçekleştirilen projeler ve ilgili 
yasalarda belirtilen SEZ/NIMZ’daki üniteler için teşvikler 
uygulanmaktadır. 

 ESDM sektöründeki MSME’ lerin desteklenmesi için ulusal 
teşvikler uygulanmaktadır. 



 
 
 
 
 
 
 
STATE INCENTIVES : 
 

 Apart from the above incentives, India offers additional 
incentives for industrial projects, while some states offer 
separate policies for this sector. 

 

 Hindistan standartları doğrultusunda elektronik ürünlerin 
standartlara uyumunun sağlanması için ihracat amacına yönelik 
test ve sertifikasyon gereksinimleri şartı bulunmaktadır.  

 MSME’ ler tarafından elektronik imalat gruplarının geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.  

 
 
DEVLET TEŞVİKLERİ: 
 

 Yukarıda belirtilen teşviklerin haricinde bu sektöre yönelik bazı 
eyaletler farklı politikalar sunarken Hindistan’da endüstriyel 
projeler için ilave teşvikler sunmaktadır.  

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 Setting up of Electronics Manufacturing Clusters. 

 Semiconductor Wafer Fabrication (FAB). 

 Electronic Components. 

 Semiconductor Design. 

 Electronics Manufacturing Services (EMS). 

 Telecom products. 

 Industrial/ Consumer electronics. 
 
Expected electronic market in India by 2O2O : 
 

 Telecom Equipment (USD 34 Billion). 

 Laptops, Desktops, Tablets (USD 34 Billion). 

 LED (USD 35 Billion). 

 Consumer Electronics (USD 29 Billion). 

 Set Top Boxes (USD 10 Billion). 

 Automotive Electronics (USD 10 Billion). 

 Medical Electronics (USD 8.5 Billion). 
 

YATIRIM FIRSATLARI 

 Elektronik İmalat Gruplarının kurulması; 

 Yarıiletken Silikon Devre Levhası Fabrikasyonu (FAB). 

 Elektronik Bileşenleri; 

 Yarıiletken Tasarımı; 

 Elektronik İmalat Hizmetleri (EMS). 

 Telekom ürünleri. 

 Endüstriyel / Tüketici elektronik ürünleri 
 
2020 yılına kadar Hindistan’da beklenen elektronik pazarı aşağıdaki 
gibidir: 
 

 Telekom Ekipmanları (34 Milyar USD). 

 Laptoplar, Masaüstü ve Tablet Bilgisayarlar (34 Milyar USD). 

 LED (35 Milyar USD). 

 Tüketici Elektronik Ürünleri (29 Milyar USD). 

 Set Üstü Ocaklar (USD 10 Milyar USD). 

 Otomotiv Elektronik Ürünleri (10 Milyar USD). 

 Medikal amaçlı Elektronik Ürünler (USD 8.5 Milyar USD). 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Samsung (South Korea) 

 IBM (USA) 

 LG (South Korea) 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Samsung (Güney Kore) 

 IBM (ABD) 

 LG (Güney Kore) 



 Tower Semiconductor Limited (Israel) 

 Dell (USA) 

 GE (USA) 

 Jabil (USA) 

 Motorola (USA) 

 Lenovo (China) 

 Flextronics (USA) 

 Nokia (Finland) 

 Lite-On (Taiwan) 

 Foxconn (Taiwan) 

 Bosch (Germany) 

 Applied Materials (USA) 
 

 Tower Semiconductor Limited (İsrail) 

 Dell (ABD) 

 GE (ABD) 

 Jabil (ABD) 

 Motorola (ABD) 

 Lenovo (Çin) 

 Flextronics (ABD) 

 Nokia (Finlandiya) 

 Lite-On (Tayvan) 

 Foxconn (Tayvan) 

 Bosch (Almanya) 

 Applied Materials (ABD) 

AGENCIES 
 

 The Department of Electronics & Information Technology, 
Ministry of Communications & Information Technology, 
Government of India 

 
INDUSTRY PARTNERS : 
 

 Manufacturers Association for Information Technology 

 Electronic Industries Association of India 

 Consumer Electronics and Appliances Manufacturers 
Association 

 India Electronics Semiconductor Association 

 Indian Electrical & Electronics Manufacturers Association 

 Automotive Component Manufacturers Association of India 

 Association of Indian Medical Device Industry 
 

KURUMLAR 
 

 Hindistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Elektronik ve 
Bilgi Teknolojileri Departmanı  

 
 
SANAYİ ORTAKLARI: 
 

 Bilgi Teknolojileri Üreticileri Derneği 

 Hindistan Elektronik Sanayicileri Derneği 

 Tüketici Elektroniği ve Ev Aletleri Üreticileri Derneği 

 Hindistan Elektronik Yarıiletken Derneği 

 Hindistan Elektrik ve Elektronik Üreticileri Derneği 

 Hindistan Otomotiv Parçaları Üreticileri Derneği 

 Hindistan Tıbbi Cihaz Sanayi Derneği 

 



FOOD PROCESSING       GIDALARIN İŞLENMESİ 
 

SUMMARY 
 

 192 Million Hectares of gross cropped area. 

 89.9 Million Hectares of net irrigated area. 

 127 agro-climactic zones. 

 42 mega food parks being set up with an allocated investment of 
INR 98 Billion. 

 

ÖZET 
 

 Hindistan’da mahsul yetiştirilen brüt alan 192 milyon hektara 
tekabül etmektedir. 

 Net sulanan alan 89.9 milyon hektardır. 

 Hindistan’da 127 adet tarımsal iklim bölgesi mevcuttur. 

 98 milyar Hindistan Rupisi yatırımla 42 mega gıda parkı 
kurulmaktadır. 

 

REASONS TO INVEST 
 

 A rich agriculture resource base – India was ranked No. 1 in the 
world in 2012 in the production of bananas, mangoes, papayas, 
chickpea, ginger, okra, whole buffalo, goat milk and buffalo meat. 

 India ranks second in the world in the production of sugarcane, 
rice, potatoes, wheat, garlic, groundnut (with shells), dry onion, 
green pea, pumpkin, gourds, cauliflower, tea, tomatoes, lentils, 
wheat and cow milk. 

 The country’s gross cropped area amounts to199 Million 
hectares, with a cropping intensity of 140%. The net irrigated 
area is 89.9 Million hectares. 

 A total of 127 agro-climatic zones have been identified in India. 

 Strategic geographic location and proximity to food-importing 
nations makes India favourable for the export of processed foods. 

 An extensive network of food processing training, academic and 
research institutes spans the country. 

 42 mega food parks are being set up in public-private partnership  
at an investment of INR 98 Billion rupees. The parks have around 
1200 developed plots with basic infrastructure enabled that 
entrepreneurs can lease for the setting up of food processing and 
ancillary units. 

 The cost of skilled manpower is relatively low as compared �to 
other countries. 

 Attractive fiscal incentives have been instated by central and 
state governments and these include capital subsidies, tax 
rebates, depreciation benefits, as well as reduced custom and 
excise duties for processed food and machinery. 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan zengin bir tarımsal kaynağa sahip olup, 2012 yılında 
muz, mango, papaya, nohut, zencefil, bamya, bufalo, keçi sütü 
ve bufalo eti açısından dünyada birinci sıradadır. 

 Hindistan şeker kamışı, pirinç, patates, buğday, sarımsak, yer 
fıstığı, kuru soğan, yeşil bezelye, kabak, su kabağı, karnabahar, 
çay, domates, mercimek, buğday ve inek sütü açısından 
dünyada ikinci sıradadır. 

 Ülkede mahsul yetiştirilen brüt alan 199 milyon hektara tekabül 
etmekte olup, mahsul yetiştirme yoğunluğu %140’tır. Net 
sulanan alan 89.9 milyon hektardır. 

 Hindistan’da toplam 127 tarımsal iklim bölgesi mevcuttur.  

 Stratejik coğrafi konum ve gıda ithal eden uluslara yakınlığı  
Hindistan’ı işlenmiş gıdalar açısından ihracat konusunda favori 
kılmaktadır.  

 Ülkenin her yerinde geniş bir yelpazede gıda işlemesine ilişkin 
eğitim, akademik ve araştırma kurumları mevcuttur. 

 98 milyar Hindistan Rupilik bir yatırımla kamu özel sektör 
ortaklığı ile  mega büyüklükte 42 gıda parkı tesis edilmektedir. 
Söz konusu bu parklarda yaklaşık olarak 1200 adet imarı 
yapılmış arsa mevcut olup, bu parklarda müteşebbislerin gıda 
işlemesine ve tali üniteleri çalıştırmasına ve kiralamasına 
olanak sağlayan temel altyapı tesisleri mevcuttur. 

 Hindistan’da kalifiye işgücü maliyeti diğer ülkelere kıyasla daha 
düşüktür. 

 Merkezi hükümet ve eyalet hükümetleri tarafından ilgi çekici 
mali teşvikler sunulmakta olup, bunlar sermaye sübvansiyonları, 



 The major global players in the food domain are already present 
in India. 

 121 cold chain projects are being set up to develop supply chain 
infrastructure. 

 

vergi indirimleri ve amortisman indirimlerinin yanı sıra işlenmiş 
gıda ürünleri ve makinelere yönelik daha az  uygulanan gümrük 
ve tüketim vergilerini içermektedir.  

 Hindistan’da gıda alanında önemli global oyuncular mevcuttur. 

 Tedarik zinciri altyapısının geliştirilmesi amacıyla 121 adet 
soğuk hava tesisi projesi uygulanmaktadır.  

 

STATISTICS 
 

 India’s food processing sector ranks fifth in the world in exports, 
production and consumption. 

 Major parts of the food processing sector are milled grain, sugar, 
edible oils, beverages and dairy products. 

 The contribution of the food processing industry to the gross 
domestic product at 2004-05 prices in 2012-13 amounts to INR 
845.22 Billion. India’s food processing industry has grown 
annually at 8.4% for the last 5 years, up to 2012-13. 

 The value addition of the food-processing sector as a share of 
GDP manufacturing was 9.8% in 2012-13. 

 Investment in registered food processing sector had grown by 
20.1% at the end of 2012. 

 The number of registered processing factories has increased 
from 35,838 in 2010-11 to 36,881 in 2011-12, marking a growth 
rate of 2.9%. 

 The industry is also one of the largest employment creators, with 
growth in direct employment in the organised food-processing 
sector standing at 6.05% between 2010-11 and 2011-12. 

 Food is the biggest expense for an urban Indian household. 
About 38.6% of the total consumption expenditure of households 
was spent on food in 2011-12. 

 The total household expenditure on the purchase of food items in 
2012-13 was INR 11 Trillion. An average household in India 
spent INR 41,856 on food. 

 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Hindistan’daki gıda işleme tesisleri ihracat, üretim ve tüketim 
açısından dünyada beşinci sırayı işgal etmektedir.  

 Önemli gıda işleme sektörlerine yönelik temel unsurlar; işlenmiş 
hububat, şeker, yağlar, içecekler ve süt ürünleridir.  

 Hindistan’daki gıda işleme endüstrisinin 2012-2013’te 
uygulanan 2004-2005 fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılaya 
katkısı 845.22 milyar Hindistan Rupisine tekabül etmektedir. 
Hindistan’daki gıda işleme endüstrisi 2012-2013 yılına kadarki 
son beş yıl içerisinde yıllık olarak %8.4 oranında büyümüştür.  

 Hindistan’daki gıda işleme sektörünün gayrisafi milli hasıladan 
aldığı pay 2012-2013 yılı itibariyle %9.8’e tekabül etmektedir. 

 2012 yılı sonu itibariyle gıda işleme sektörü %20.1 oranında bir 
büyüme kaydetmiştir. 

 2010-2011 yılında 35.818 olan tescilli işleme fabrikası 2011-
2012 yılında 36.881’e yükselmiş olup, %2.9 oranında bir 
büyüme kaydedilmiştir.  

 Hindistan dünyanın en büyük istihdam merkezlerinden biri olup, 
2010-2011 ve 2011-2012 döneminde organize gıda işleme 
sektöründeki doğrudan istihdam büyümesi %6.05’tir.  

 Hindistan’da kentlerde yaşayanlar için gıda en büyük masraf 
kalemi niteliğindedir. Hane halkının toplam masraflarının 
yaklaşık olarak %38.6’sı 2011-2012 döneminde gıda ürünlerine 
harcanmış bulunmaktadır. 

 2012-2013 döneminde gıda ürünlerinin satın alımına ilişkin 
hane halkı toplam harcaması 11 trilyon Hindistan Rupisine 
tekabül etmekte olup, bu bağlamda ortalama bir hane halkı 
gıdaya 41.856 Hindistan Rupisi harcamıştır. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 



 Liberalization and the growth of organized retail has made the 
Indian market more attractive for global players. With a large 
agricultural sector, abundant livestock and cost competitiveness, 
India is fast emerging as a sourcing hub of processed food. 

 A population of 1.2 Billion people, with the world’s highest youth 
population – India has 572 Million people under the age of 24. 

 Rising income levels and a growing middle class. 

 One-third of the population will be living in urban areas by 2020. 

 Increasing desire for branded food as well as increased spending 
power. 

 Large and distinct consumer brackets to support customised 
offerings, new categories and brands within each segment. 

 Consumption in India is driven towards packaged and ready-to-
eat foods. 

 Favourable economic and cultural transformation and a shift in 
attitudes and lifestyles have consumers experimenting with 
different cuisine, tastes and new brands. There is an awareness 
and concern for wellness and health, for high protein, low-fat, 
wholegrain, organic food. 

 Processed food exports and related products have been rising 
steadily, the main destinations being the Middle East and 
Southeast Asia. 

 India is a global outsourcing hub, with large retailers sourcing 
from India owing to abundant raw materials, supply and cost 
advantages. 

 

 Liberalleşme ve organize perakendenin büyümesi Hindistan 
pazarını global oyuncular açısından daha ilginç kılmıştır. Geniş 
bir tarım sektörü, canlı hayvan sektörü ve uygun maliyet 
rekabetiyle Hindistan  işlenmiş gıda tedarik merkezi olarak hızla 
büyümektedir. 

 Dünyanın en fazla genç nüfusuyla Hindistan 1.2 milyar nüfusa 
sahiptir ve Hindistan’ın 24 yaşın altındaki kişi sayısı 572 
milyondur. 

 Hindistan’da gelir seviyeleri giderek artmakta ve büyüyen bir 
orta sınıf oluşmaktadır. 

 Popülasyonun üçte biri 2020 yılına kadar kentsel alanlarda 
yaşayacaktır.  

 Artan harcama gücünün yanı sıra markalı gıdalara yönelik artan 
bir talep söz konusudur.  

 Özel teklifleri, yeni kategorileri ve her segmentteki markaları 
karşılayabilecek büyük  müşteri grupları mevcuttur. 

 Hindistan’daki tüketim temelde ambalajlı ve hazır gıdalara 
doğru yönelmektedir. 

 Uygun ekonomik ve kültürel transformasyon ve düşünce ve 
yaşam tarzlarındaki değişiklikler tüketicilerin farklı mutfak 
kültürlerini, lezzetleri ve yeni markaları tanımalarını sağlamıştır. 
Yüksek proteinli, az yağlı, tam tahıllı organik gıdalar ve sağlıkla 
ilgili giderek artan bir tüketici bilinci oluşmaktadır. 

 İşlenmiş gıda ihracatı ve ilgili ürünlerin ihracatı sürekli olarak 
yükselmekte olup, ihracatın temel olarak yapıldığı yerler 
Ortadoğu ve Güneydoğu Asya’dır.  

 Hindistan son derece bol hammaddeleri, tedarik ve maliyet 
avantajları nedeniyle Hindistan kaynaklı geniş bir perakendeci 
segmentiyle global bir merkez niteliğindedir.  

 

FDI POLICY 
 

 100% FDI is permitted in the automatic route for most food 
products except for items reserved for micro and small 
enterprises. 

 100% FDI is permitted for alcoholic beverages, with the 
requirement of an industrial license. 

 For pickles, mustard oil, groundnut oil and bread – items reserved 
for the micro small and medium sector, 24% foreign �direct 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Mikro ve küçük işletmelere tahsis edilen unsurlar hariç olmak 
üzere birçok gıda ürününe yönelik otomatik rota doğrultusunda 
%100 oranında yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 Endüstriyel lisans gereksinimine tabi olmak üzere alkolik 
içecekler için %100 oranında doğrudan yabancı yatırıma izin 
verilmektedir.  

 Mikro, küçük ve orta ölçekli sektörler için tahsis edilmiş olan 



investment is allowed under the automatic route, with �the 
requirement of prior approval from the Foreign Investment 
Promotion Board for FDI amounting to more than 24%. 

 

turşu, hardal yağı, yerfıstığı yağı ve ekmek gibi unsurlar için  
%24’den daha fazla bir meblağa tekabül etmesi halinde daha 
önceden yabancı dış yatırımlar için Yabancı Yatırım Teşvik 
Kurulunun onayı alınmak koşuluyla otomatik rota doğrultusunda 
%24 oranında doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 

SECTOR POLICY 
 

 National Food Processing Policy aims to increase the level of 
food processing from 10% in 2010 to 25% in 2025. 

 Food Processing is recognized as a priority sector in the new 
manufacturing policy of 2011. 

 The National Mission on Food Processing and the Ministry of 
Food Processing Industries have launched a new centrally 
sponsored scheme in April 2012, for implementation through 
state and union territory governments. 

 The basic objective of the Natonal Mission on Food Processing is 
decentralization of the implementation of food processing related 
schemes for ensuring substantial participation of state and union 
territory governments. 

 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 

 Ulusal Gıda İşleme Politikası doğrultusunda 2010 yılında %10’a 
tekabül eden gıda işleme oranının 2025 yılına kadar %25’e 
yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

 2011 yılı yeni imalat politikası doğrultusunda gıda işleme 
endüstrisi öncelikli bir sektör olarak kabul edilmiştir. 

 Gıda işlemesine yönelik ulusal misyon ve Gıda İşleme 
Endüstrileri Bakanlığı 2012 yılının Nisan ayında eyalet ve 
bölgesel hükümetler tarafından uygulanmak üzere merkezi 
olarak desteklenen yeni bir program başlatmıştır. 

 Gıdaların İşlenmesine İlişkin Ulusal Misyonun temel amacı 
devlet ve eyalet hükümetlerinin önemli ölçüde katılımını 
sağlamak amacıyla gıdaların işlenmesiyle ilgili programların 
uygulanmasını merkezi otorite yetkisinden çıkarıp özel sektör 
bünyesinde yaygınlaştırmaktır.  

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET : 
 

 INR 500 Million has been allocated for the development of 
indigenous cattle breeds and an equal amount has been set for 
starting a blue revolution in inland fisheries. It has also been 
decided to provide for a lock-in period of eight years for use of 
assets in instances where deduction under Section 35 A of teh 
Income Tax Act has been claimed. 

 Any of the following two deductions can be availed: 
 
 

 
1. Investment allowance (additional depreciation) at the rate of 15% to 
manufacturing companies that invest more than INR 1 Billion in plant and 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 Yerli sığır ırklarının üretimi amacıyla 500 milyon Hindistan 
Rupisi ödenek tahsis edilmiştir, ayrıca içsu balıkçılığında adeta 
mavi devrim olarak nitelendirilecek bir girişimin başlatılması için 
buna eşit bir meblağ ayrılmıştır. Aynı zamanda Gelir Vergisi 
Yasasının 35A maddesi doğrultusunda indirimin uygulandığı 
yerlerde varlıkların kullanımına yönelik 8 yıl boyunca transferin 
yasaklanmasına karar verilmiştir. 

 Aşağıda maddeler halinde belirtilen indirimden biri 
uygulanabilecektir: 

 
1.Söz konusu periyotta (1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015) yeni tesis ve 
makinelere yönelik toplam yatırımın 1 milyar Hindistan Rupisini 



machinery acquired and installed between 01.04.2013 and 31.03.2015 
provided the aggregate amount of investment in new plant and 
machinery during the said period exceeds INR 1 Billion. 
 
2. In order to provide a further fillip to companies engaged in 
manufacturing, the said benefit of an additional deduction of 15% of the 
cost of new plant and machinery exceeding INR 250 Million, acquired 
and installed during any previous year, until 31.3.2017. 
 

 Full exemption from customs duty is being granted to de-oiled 
soya extract, groundnut oil cake/cake meal, sunflower oil 
cake/cake meal, rice bran/rice bran oil cake and palm kernel cake 
until 31.12.2014. 

 The government has introduced several schemes to provide 
financial assistance in the form of grants and subsidies for the 
setting up and modernization of food processing units, the 
creation of infrastructure, support for research and development 
and human resource development �as well as other promotional 
measures to encourage growth within the processed food sector. 

 
 
 
 
 
THE NATIONAL MISSION ON FOOD PROCESSING : 
 

 The centrally sponsored scheme provides the following: 
1. Technology upgradation, establishment and modernization of the 

food processing industries. 
2. Cold chain, value addition and preservation infrastructure �for 

non-horticultural products. 
3. The setting up, modernization and expansion of abattoirs. 
4. Human resource development. 
5. Promotional activities. 
6. Primary processing and collection centres in rural areas. 
7. The modernisation of meat shops. 
8. Reefer vehicles. 

 The scheme for infrastructure development includes grant of 
subsidies for the setting up of mega food parks and integrated 

geçmesi koşuluyla 1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015 tarihleri arasında 
satın alınan ve kurulan yatırım değeri 1 Milyon Hindistan Rupisini 
geçen imalat şirketlerine yönelik yatırım amaçlı yeni tesis ve makine 
alımlarına  % 15 oranında yatırım indirimi (ilave amortisman) 
uygulanacaktır. 
 
2.Ürünlerin imalatına yönelik şirketlere bir diğer avantaj sağlamak 
amacıyla yukarda belirtilen indirimin yanı sıra 31 Mart 2017 tarihine 
kadar satın alınan ve kurulan tesis ve makinelere yönelik olarak söz 
konusu bu tesis ve makinelerin değerinin 250 Milyon Hindistan Rupisini 
geçmesi koşuluyla ayrıca %15 oranında bir indirim uygulanacaktır. 
 

 Yağı alınmış soya ekstresine, yerfıstığı kekine, , ayçiçeği 
yağına, pirinç kepeğine, küspeye ve palm çekirdeği kekine 
31.12.2014 tarihine kadar bütün gümrük vergilerinden muafiyet 
uygulanmaktadır. 

 Hindistan hükümeti gıda işleme ünitelerinin kurulması ve 
modernizasyonu amacına yönelik sübvansiyonlar ve teşvikler 
kapsamında finansal destek sağlamak üzere çeşitli projeler 
geliştirmiş olup, altyapının oluşturulması, araştırma ve 
geliştirmeye destek sağlanması, insan kaynaklarının 
desteklenmesi ve işlenmiş gıda sektöründe büyümenin teşvik 
edilmesine yönelik promosyonel tedbirler uygulamaktadır. 

 
İŞLENMİŞ GIDALARA YÖNELİK ULUSAL MİSYON: 
 

 Merkezi olarak desteklenen teşvik programında aşağıdaki 
unsurlar mevcut bulunmaktadır: 

1. Gıda işleme endüstrilerinde teknolojinin yenilenmesi ve yeni 
gıda işleme endüstrilerinin kurulması ve modernizasyonu 

2. Soğuk hava tesisleri ve bahçe bitkileri kapsamında olmayan 
ürünlerin korunması için altyapıların sağlanması ve katma 
değer oluşturulması 

3. Mezbahaların kurulması, modernize edilmesi ve genişletilmesi 
4. İnsan kaynakları gelişimi 
5. Promosyonel faaliyetler; 
6. Kırsal alanlarda temel gıda işleme ve toplama merkezleri; 
7. Et satan yerlerin modernizasyonu; 
8. Frigofrik araçlar; 



cold chains. 

 Project imports for food processing at concessional customs 
duties. 

 In order to promote faster establishment of food processing 
industries in the country, the government provides various tax 
and other incentives to businesses 

 
 
 
INCOME TAX : 
 
Deduction of expenditure: 
 

 These incentives are allowed for the following businesses, for the 
investment made in the previous year and prior to 
commencement of its operations. 

1. Businesses permitted 100% deductions: 
a) Setting up and operating a cold chain facility. 
b) Setting up and operating warehousing facilities for storage 

of agricultural produce. 
2. Businesses permitted 150% deduction, provided the taxpayer has 

commenced business on or after the Ist of April, 2012. 
a) Beekeeping and the production of honey and beeswax. 
b) The setting up and operation of a warehousing facility for 

the storage of sugar. 
 
 
 
 
DEDUCTION OF TAX FROM PROFIT : 
 

 This tax incentive is available at the rate of 100% tax exemption 
for the first 5 years of operations. After 5 years, the rate is 25% of 
the profits. However, in the case of a company, the rate of tax is 
30% of profits, after 5 years of operations. This benefit is 
available only for ten years provided that such business has 
commenced with effect from the 1st of April, 2001. 

 This incentive is provided for new units in the business of 
processing, preservation and packaging of fruits or vegetables, 

 Mega büyüklükte gıda işleme parkları ve entegre soğuk hava 
zincirlerinin kuruluşuna yönelik altyapıların geliştirilmesi için 
projeler 

 Gıda işleme tesislerine yönelik projelerle ilgili ithalatlara gümrük 
muafiyeti uygulanmaktadır. 

 Ülkede gıda işleme tesislerinin daha hızlı bir şekilde 
kurulmasını sağlamak amacıyla hükümet bu nevi işletmelere 
çeşitli vergi teşvikleri ve diğer teşvikler sağlamaktadır. 

 
GELİR VERGİSİ: 
 
Masrafların vergiden tenzil edilmesi: 
 

 Aşağıda maddeler halinde belirtilen teşvikler işletme faaliyete 
başlamadan önce bir önceki yıl yapılan yatırımlara 
uygulanmaktadır. 

1. Aşağıdaki işletmelere %100 oranında indirimler sağlanmaktadır 
     a) Soğuk hava tesisleri kuran ve işleten işletmelere; 
     b) Tarımsal ürünlerin depolanması amacıyla depo tesisleri kuran ve 
işleten işletmelere; 
. 

2. Vergi mükellefinin işe 1 Nisan 2012 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlamış olması koşuluyla aşağıdaki işletmelere %150 
oranında indirimler sağlanmaktadır 

     a) Bal ve balmumu üretimiyle iştigal eden işletmelere; 
     b) Şekerin depolanması amacıyla depo tesisleri kuran ve işleten 
işletmelere; 
 
 
KARDAN ALINAN VERGİYE YÖNELİK YAPILAN İNDİRİMLER: 
 

 Bu vergi teşviki işletmeye ilk beş yıl boyunca %100 oranında 
vergi muafiyet uygulanmak suretiyle işlemektedir.  Şirketlere 
ilişkin ilgili şirket beş yıl faaliyette bulunduktan sora vergi oranı 
karın % 30’una tekabül etmektedir. Bu teşvik söz konusu 
işletmenin 1 Nisan 2001 tarihinden sonra faaliyetlerine başlamış 
olması koşuluyla sadece on yıl boyunca uygulanmaktadır. 

 Bu teşvik meyvelerin, sebzelerin, et ve et ürünlerinin, kümes 
hayvanlarının, deniz ve süt ürünlerinin işlenmesi, korunması ve 



meat and meat products, poultry, marine or dairy products. 
However, in the case of businesses relating to meat, meat 
products, poultry, marine products or dairy products, the above 
incentive is available to only those units who have started their 
production after the 1st of April, 2009. 

 
SERVICE TAX : 
 
Exempted activities: 
 

 Service tax may not be levied on items contained in the 
negative list. These are services including processes carried 
out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, 
harvesting, drying, cleaning, trimming, sun-drying, fumigating, 
curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such 
operations which do not alter the essential characteristics of 
agricultural produce but make it only marketable for the 
primary market. 

 
Exempted categories: 
 

 Service tax is exempted in the following instances: 
 

 The construction, erection, commissioning or installation of 
original works pertaining to post-harvest storage infrastructure 
for agricultural produce, including cold storage for such 
purposes. 

 Mechanized food grain handling system, machinery or 
equipment for units processing agricultural produce as 
foodstuff, excluding alcoholic beverages. 

 Services provided by goods transport agencies for 
transportation of fruit, vegetables, eggs, milk, food grains or 
pulses in a goods carriage. 

 Services such as loading, unloading, packing, storage or 
warehousing of agricultural produce. 

 
CUSTOMS DUTY : 
 

 Projects for the installation of mechanized food grain handling 

ambalajlanması amacına yönelik yeni kurulan işletmelere 
uygulanmaktadır. Hâlihazırda yukarda belirtilen konular 
üzerinde faaliyet gösteren işletmelere uygulanacak olan bu 
teşvik ancak işletmenin üretime 1 Nisan 2009 tarihinden sonra 
başlamış olması koşuluyla uygulanmaktadır. 

 
HİZMET VERGİSİ; 
 
Hizmet vergisinden muaf tutulan faaliyetler: 
 

 Hizmet vergisi sadece negatif listede belirtilen unsurlara yönelik 
olarak uygulanmamaktadır. Bu hizmetler budama, kesme, 
hasat, kurutma, temizleme, güneşte kurutma, fumigasyon, 
kürleme,  sınıflandırma, tasnif etme, soğutma, ambalajlama ve 
bu gibi tarımsal ürünlerin temel özelliklerini değiştirmeyen 
sadece söz konusu tarımsal ürünü pazarlanabilir kılan unsurları 
içermektedir. 

 
Hizmet vergisinden muaf tutulan kategoriler: 
 

 Hizmet vergisi, aşağıda belirtilen unsurlar için 
uygulanmamaktadır: 
 

 Soğuk hava tesisleri de dâhil olmak üzere hasat sonrası 
tarımsal ürünleri depolama amaçlı altyapıların kurulması ve 
işletilmesi: 

 

 Alkollü içecekler hariç olmak üzere tarımsal ürünlerin işlenmesi 
için mekanize tahıl öğütme sistemleri, makineleri ve 
ekipmanları; 

 Meyve, sebze, yumurta, süt ve hububatların nakliyesi için 
nakliye şirketleri tarafından sağlanan hizmetler; 

 Tarımsal ürünlerin yüklenmesi, boşaltılması, ambalajlanması ve 
depolanması gibi hizmetler; 

 
GÜMRÜK VERGİSİ: 
 

 Mekanize hububat işleme tesislerinin kurulumu ve tarımsal 
piyasalar için palet istifleme sistemleri ve hububat ve şeker 



systems and pallet racking systems in mandis (agricultural 
produce markets) and warehouses for food grains and sugar. 

 Cold storage, cold rooms (including facilities for farm level pre-
cooling) or industrial projects for the preservation, storage or 
processing of agricultural produce, apiaries, horticultural 
production, dairy, poultry, marine produce and meat. 

 Consequently, all goods related to food processing, imported as 
part of the project, irrespective of their tariff classification, would 
be entitled to uniform assessment at a concessional customs 
duty of 5%, plus countervailing duties as applicable. 

 
CENTRAL EXCISE DUTY : 
 
Food Products: 
 

 Nil excise duty in milk, milk products, vegetables, nuts & fruits – 
both fresh and dried. 

 Against a standard excise duty of 12%, processed fruits and 
vegetables carries a merit rate of 2% without CENVAT or 6% with 
CENVAT. 

 
 
 
Food Processing Machinery: 
 

 All refrigeration machinery and parts used for the installation of 
cold storage, cold room or refrigerated vehicles for the 
preservation, storage, transport or processing of agricultural, 
apiary, horticultural and marine produce as well as dairy and 
poultry, are exempt from excise duty. 

 Machinery for pasteurising, drying, evaporating, etc. used in the 
dairy sector is exempt from excise duty. 

 

depolarına ilişkin projeler. 

 Soğuk hava tesisleri, soğuk odalar (ki buna çiftlik düzeyinde ön 
soğutma tesisleri de dâhildir) veya tarımsal ürünlerin, bahçe 
bitkileri ürünlerinin, kümes hayvanları ürünlerinin, deniz 
ürünlerinin, et ve süt ürünlerinin işlenmesi, korunması ve 
depolanması amacına yönelik tesisler. 

 Sonuç itibariyle projenin bir parçası olarak ithal edilen gıda 
işleme ile ilgili bütün unsurlar tarife sınıflandırması ne olursa 
olsun %5 oranında gümrük vergisi muafiyetine tabi olup ayrıca 
buna yürürlükte bulunan diğer vergiler eklenmektedir. 

 
MERKEZİ TÜKETİM VERGİSİ: 
 
Gıda Ürünleri: 
 

 Süt, süt ürünleri, sebze, fındık ve gerek kurutulmuş gerek taze 
sebze ve meyvelerde tüketim vergisi sıfıra indirilmiştir. 

 İşlenmiş meyve ve sebzelere yönelik %12’ye tekabül eden 
standart tüketim vergisi %2 oranında CENVAT 
uygulanmaksızın veya %6 oranında CENVAT uygulanmak 
suretiyle uygulanmaktadır. 

 
 
 
Gıda İşleme Makineleri: 
 

 Tarımsal ürünlerin, bahçe bitkilerinin, deniz ürünlerinin, süt 
ürünlerinin ve kümes hayvanlarının soğukta depolanmasına 
yönelik kullanılan bütün soğutma makinelerinin parçaları, soğuk 
odalar ve dondurulmuş araçlar yukarıda belirtilen unsurların 
korunması, depolanması, nakledilmesi ve işlenmesi  tüketim 
vergisinden muaf bulunmaktadır. 

 Süt ürünleri sektöründe pastörizasyon, kurutma, buharlaştırma 
ve bu gibi unsurlar için kullanılan makineler satın alım 
vergisinden muaftır. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 Fruits and vegetables: preserved, candied, glazed and 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 Sebze ve meyveler: kurutulmuş, şekerlenmiş ve kristalleştirilmiş 



crystallized fruits and vegetables, juices, jams, jellies, purees, 
soups, powders, dehydrated vegetables, flakes, shreds and 
ready-to-eat curries. 

 Food preservation by fermentation: wine, beer, vinegar, the 
preparation of yeast, alcoholic beverages. 

 Beverages: fruit-based, cereal-based. 

 Dairy: liquid milk, curd, flavoured yoghurt, processed cheese, 
cottage cheese, swiss cheese, blue cheese, ice cream, milk-
based sweets. 

 Food additives and nutraceuticals. 

 Confectionery and bakery: cookies and crackers, biscuits, 
breads, cakes and frozen dough. 

 Meat and poultry: eggs, egg powder, cut meats, sausages, other 
value added products. 

 Fish, seafood and fish processing – processing and freezing 
units. 

 Grain processing – oil milling sector, rice, pulse milling and flour 
milling sectors. 

 Food preservation and packaging: metal cans, aseptic packs. 

 Food processing equipment: canning, dairy and food processing, 
specialty processing, packaging, frozen food/refrigeration and 
thermo-processing. 

 Consumer food: packaged food, aerated soft drinks, 
packaged�drinking water. 

 Spice pastes. 

 Supply chain infrastructure – this niche has investment potential 
in food processing infrastructure, the government’s main focus is 
on supply chain related infrastructure like cold storage, abattoirs 
and food parks. 

 The establishment of food parks – a unique opportunity for 
entrepreneurs, including foreign investors to enter in the Indian 
food processing sector. 

 

sebze ve meyveler, meyve suları, reçeller, jeller, püreler, 
çorbalar, tozlar, suyu alınmış sebzeler ve baharatlar. 

 Fermantasyon yoluyla gıdaların korunması: şarap, bira, sirke, 
mayaların hazırlanması ve alkolik içecekler. 

 İçecekler: gerek meyve gerekse hububat esaslı içecekler. 

 Süt ürünleri: sıvı süt, kaymak,lor, tatlandırılmış yoğurt, işlenmiş 
peynir, süzme peynir, İsveç peyniri, mavi peynir, dondurma ve 
süt esaslı tatlılar. 

 Gıda katkı maddeleri ve nutrasotikler (kapsül benzeri formdaki 
doğal ürünler). 

 Şekerlemeler ve unlu mamuller: şekerlemeler ve krakerler, 
bisküviler, ekmekler, kekler ve dondurulmuş hamur. 

 Et ve kümes hayvanları: yumurta, yumurta tozu, etler, sosisler 
ve diğer katma değerli ürünler. 

 Balık, deniz ürünleri ve deniz ürünlerinin işlenmesi ve dondurma 
üniteleri. 

 Hububat işleme-yağını alma, pirinç, pirinç kepeğini öğütme ve 
un öğütme sektörleri. 

 Gıdaların korunması ve ambalajlanması: metal kutular ve 
aseptik ambalajlar. 

 Gıda işleme ekipmanları: kutulama, süt ürünleri ve gıdaların 
işlenmesi, özel işleme araçlar, ambalajlama, dondurulmuş 
gıdalar/soğutma ve termo-işleme. 

 Tüketici gıdaları: ambalajlanmış gıdalar, gazlı içecekler, 
şişelenmiş  içme suyu. 

 Baharatlar. 

 Tedarik zinciri altyapısı- gıda işleme altyapısında önemli bir 
yatırım fırsatı mevcut olup bu bağlamda hükümetin temel odağı 
örneğin soğuk hava tesisleri gibi altyapıların geliştirilmesidir. 

 Gıda parklarının kurulması-bu Hindistan’da gıda işleme 
sektörüne girmek isteyen yabancı yatırımcılarda dâhil olmak 
üzere müteşebbisler için adeta emsalsiz bir fırsat teşkil 
edecektir.  

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Kraft (USA) 

 Mars (USA) 

 Nestle (Switzerland) 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Kraft (ABD) 

 Mars (ABD) 

 Nestle (İsviçre) 



 McCain (Canada) 

 Danone (France) 

 Ferrero (Italy) 

 Del Monte (USA) 

 Kagome (Japan) 

 Kelloggs (USA) 

 Pepsi (USA) 

 Unilever (Anglo Dutch) 

 Perfetti (Italy) 

 Cargill (USA) 

 Coca Cola (USA) 

 Hershey (USA) 
 

 McCain (Kanada) 

 Danone (Fransa) 

 Ferrero (İtalya) 

 Del Monte (ABD) 

 Kagome (Japonya) 

 Kelloggs (ABD) 

 Pepsi (ABD) 

 Unilever (Anglo Dutch) 

 Perfetti (İtalya) 

 Cargill (ABD) 

 Coca Cola (ABD) 

 Hershey (ABD) 

AGENCIES 

 Ministry of Food Processing Industries 

 Food Safety and Standards Authority of India 

 Agriculture and Processed Foods Export Development Authority 

 National Insitute for Food Technology and Entrepreneurship 
Management 

 All India Food Processors Association 

 Commodity Boards under the Ministry of Commerce and the 
Ministry of Agriculture/Ministry of Food Processing: coffee, tea, 
spice, meat and grapes.  

 National Meat and Poultry Processing Board 

 Indian Grape Processing Board 
 

KURUMLAR 
 

 Gıda İşleme Sanayileri Bakanlığı 

 Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu 

 Tarım ve İşlenmiş Gıdaların İhracatını Geliştirme Kurumu 

 Gıda Teknolojisi ve Girişimcilik Yönetimi Ulusal Enstitüsi 

 Hindistan Gıda İşleyicileri Derneği 

 Ticaret Bakanlığı ve Gıda İşleme Tarım Bakanlığı'na bağlı 
Emtia Kurulları: kahve, çay, baharat, et ve üzüm 

 Ulusal Et ve Kümes Hayvanları İşleme Kurulu 

 Hindistan Üzüm İşleme Kurulu 

 



IT AND BPM         ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ (IT) VE BPM 
 

SUMMARY 
 

 USD 118 Billion – expected 2014 revenues. 

 USD 200 Billion in savings for companies in the last five 
years. 

 600 offshore development centres for 78 countries. 

 USD 225 Billion industry by 2020. 
 

ÖZET 
 

 2014 yılında 118 milyar Amerikan Doları gelirin elde edilmesi 
beklenmektedir.  

 Son beş yılda şirketler 200 milyar Amerikan Doları tasarruf 
etmişlerdir.  

 78 ülke için 600 adet Deniz Aşırı Gelişim Merkezi; 

 2020 yılına kadar 225 milyar Amerikan Dolarına tekabül edecek 
olan bir endüstri; 

 

REASONS TO INVEST 
 

 The IT-BPM sector constitutes 8.1% of the country’s GDP and 
contributes significantly to public welfare. 

 India’s IT industry amounts to 7% of the global market, largely 
due to exports. 

 60% of firms use India for testing services. 

 Rapidly growing urban infrastructure has fostered several IT 
centres in the country. 

 The Indian IT industry has saved clients USD 200 Billion in 
the past five years. 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 IT-BPM sektörü ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının %8.1’ine 
tekabül etmekte olup kamu refahına önemli ölçüde katkıda 
bulunmaktadır. 

 Hindistan’daki IT endüstrisi geniş ölçüde ihracat kaynaklıdır ve 
global piyasanın %7’sine karşılık gelmektedir. 

 Firmaların %60’ı test hizmetleri için Hindistan kökenli 
hizmetlerden yararlanmaktadır. 

 Hızla büyüyen kentsel altyapı ülkede çeşitli IT merkezlerinin 
gelişmesine yol açmıştır. 

 Son 5 yıl içerisinde Hindistan IT endüstrisinde 200 milyar 
Amerikan Doları tasarruf sağlanmıştır. 

 

STATISTICS 

 IT-BPM revenues are expected to reach �USD 118 Billion in 
2014. 

 Exports from the IT-BPM industry are expected to reach USD 
86.4 Billion in 2014. 

 IT Services exports are USD 52 Billion. 

 The BPM industry exports are USD 20 Billion. 

 Engineering and R&D services and software products exports 
are USD 14 Billion. The hardware industry exports are USD 
0.4 Billion. 

 The IT industry has more than 15,000 firms; of which 1000+ 
are large firms. 

 The IT-BPM industry is the largest private sector employer – 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

 2014 yılında IT-BPM gelirlerinin 118 milyar Amerikan Dolarına 
tekabül etmesi beklenmektedir. 

 2014 yılında IT-BPM endüstrisi kaynaklı ihracatın 86.4 milyar 
Amerikan Dolarına ulaşması beklenmektedir. 

 IT servisi ihracatı 52 milyar Amerikan Dolarına tekabül 
etmektedir. 

 BPM endüstrisi ihracatı 20 milyar Amerikan Dolarına tekabül 
etmektedir. 

 Mühendislik ve araştırma geliştirme hizmetleri ve yazılım 
programı ürünleri ihracatı 14 milyar Amerikan Dolarına tekabül 
etmekte olup, bu rakam donanım endüstrisi ihracatı için 0.4 
milyar Amerikan Dolarıdır.  



delivering 3.1 Million jobs. 

 The sector accounts for 38% of India’s �services exports. 

 The sector includes 600 offshore development centres 
(ODCs) of 78 countries. 

 

 IT endüstrisinde 1000’den fazlası büyük firma olmak üzere 
15.000 firma mevcut bulunmaktadır. 

 Hindistan’da IP-BPM endüstrisi 3.1 milyon iş olanağı sağlayan 
en büyük özel sektör niteliğindedir. 

 Bu sektör Hindistan’daki hizmet ihracının %38’ine tekabül 
etmektedir. 

 Sektör 78 ülkede 600 adet  Deniz Aşırı Gelişim Merkezini ODC’ 
leri içermektedir.  

 

GROWTH DRIVERS 
 

 Emerging geographies and verticals, non-linear growth due to 
platforms, products and automation. 

 Revival in demand for IT services from US and Europe. 

 Increasing adoption of technology and telecom by consumers 
and focused government initiatives – leading to increased 
�ICT adoption. 

 High value client additions bigger than USD 1 Million – the 
highest in the last 5 years, registering 13.5% growth. 

 Emerging verticals (retail, healthcare, utilities) are driving 
growth above 14%. 

 The SMAC (social, mobility, analytics, cloud) market is 
expected to grow to USD 225 Billion by 2020. 

 USD 1.6 Billion is spent annually on training workforce �and 
growing R&D spend. 

 The National Optical Fibre Network (NOFN) is being laid 
down in phases to connect all the 250,000 gram 
panchayats�in the country. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Platformlar, ürünler ve otomasyon nedeniyle lineer olmayan bir 
büyüme şeklinde yeni coğrafik bölgeler ve dikey unsurlar ortaya 
çıkmaktadır.  

 ABD ve Avrupa’dan IT servislerine yönelik talepte bir canlanma 
söz konusudur.  

 Tüketiciler ve kamu kuruluşları tarafından teknolojik unsurların 
ve Telekom unsurlarının giderek artan bir şekilde kullanılması 
ICT’nin artmasına yol açmaktadır. 

 Yüksek katma değerli müşteri hizmetleri son beş yıl içerisinde 
en yüksek düzeyine ulaşmak suretiyle 1milyar Amerikan 
Dolarına tekabül etmekte olup %13.5 oranında bir büyüme 
kaydedilmiştir. 

 Yeni ortaya çıkan dikey unsurlar (perakende, sağlık bakım ve 
diğer ilgili tesisler) %14’ün üzerinde büyümektedir.  

 SMAC (sosyal, mobilite, analitik) piyasasının 2020 yılına kadar 
225 milyar Amerikan Dolarına ulaşması beklenmektedir.  

 Yıllık olarak işgücünün eğitimine 1.6 milyar Amerikan Doları 
harcanmakta olup, bu bağlamda sürekli artan araştırma ve 
geliştirme masrafları söz konusudur.  

 Ülkedeki 250.000 gram panchayatı birbirine bağlamak amacıyla 
aşamalar halinde Ulusal Fiber Optik Şebekesi (NOFN) 
döşenmektedir. 

 

FDI POLICY 
 

 Up to 100% FDI is permitted under the automatic route in 
data processing, software development and computer 
consultancy services, software supply services, business 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Verilerin işlenmesi, yazılım programlarının geliştirilmesi, 
bilgisayar danışmanlık hizmetleri, yazılım programı tedarik 
hizmetleri, işletme ve yönetim danışmanlık hizmetleri, piyasa 



�and management consultancy services, market research 
services, technical testing and analysis services. 

 

araştırması hizmetleri, teknik test ve analiz hizmetleri için 
otomatik rota doğrultusunda %100 oranında doğrudan yabancı 
yatırıma izin verilmektedir. 

 

SECTOR POLICY 
 

National Policy on Information Technology 2012 aims to increase 
revenues of IT and BPM industry to USD 300 Billion by 2020 and expand 
exports to USD 200 Billion by 2020. The policy also seeks �to achieve 
the twin goals of bringing the power of information and communication 
technology (ICT) within the reach of all its citizens while harnessing the 
capability and human resources of the country �to enable India to 
emerge as the Global Hub and Destination for �IT and BPM Services by 
2020. 

 
OTHER INITIATIVES : 

 

 Establishment of Software Technology Parks of India 
(STPIs). 

 Special Economy Zones (SEZ) Policy. 

 National e-Governance Plan (NeGP). 

 National Cyber Security Policy 2013. 
 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
2012 yılı Enformasyon Teknolojisi Ulusal Politikası bağlamında 2020 
yılına kadar IT ve BPM endüstrisinden elde edilen gelirlerin 300 milyar 
Amerikan Dolarına çıkarılması ve ihracat gelirlerinin 200 milyar 
Amerikan Dolarına çıkarılması beklenmektedir. Bu politika bağlamında 
aynı zamanda bir yandan Hindistan’ın global bir merkez olarak ortaya 
çıkmasına olanak sağlamak ve öte yandan 2020 yılına kadar IT ve 
BPM hizmetlerine ilişkin önemli katkı sağlamak üzere bütün 
vatandaşların erişebileceği bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) 
amaçlanmaktadır.  
 
DİĞER İNİSİYATİFLER: 
 

 Hindistan Yazılım Teknoloji Parklarının (STPI’ların) kurulması;  

 Özel Ekonomi Bölgeleri (SEZ) Politikası 

 Ulusal e-Yönetim (e-Hükümet) Planı (NeGP) 

 2013 Ulusal Siber Güvenlik Politikası  
 

FINANCIAL SUPPORT 
 
PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET : 
 

 Allocation of INR 5 Billion for launching a pan-India programme – 
Digital India and a national rural internet and technology mission 
for services in villages and schools, training �in IT skills and E-
Kranti for government service delivery and governance scheme. 

 
EXPORT INCENTIVES : 
 

 Export incentives under foreign trade policy. 
 
 
AREA-BASED INCENTIVES : 
 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 Pan-Hindistan programı için 5 milyar Hindistan Rupisi tahsis 
edilmiş olup,  kamu hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 
enformasyon teknolojileri konusundaki becerilerin okullarda 
geliştirilmesi ve kırsal alanlara internet ve teknoloji sağlanması 
amacıyla dijital bir internet kurulması programlanmaktadır. 
 

İHRACAT TEŞVİKLERİ 
 

 Yabancı ticaret politikası doğrultusunda ihracat teşvikleri;  
 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER 
 



 Incentives for units in SEZ as specified in respective acts. 
 
STATE INCENTIVES : 
 

 Benefits are also available under state industrial/IT policies. 
 

 İlgili yasalarda belirtildiği üzere SEZ’ lerdeki (SEZ=Özel 
Ekonomik Bölge) işletmelere yönelik teşvikler; 

 
DEVLET TEŞVİKLERİ: 
 

 Aynı zamanda eyalete ilişkin endüstriyel/IT politikaları 
doğrultusunda teşvikler uygulanmaktadır.  

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 The setting up of IT services, BPM, software product companies, 
shared service centres. 

 Fast-growing sectors within the BPM domain – knowledge 
services, data analytics, legal services, Business Process as a 
Service (BPaaS), cloud-based services. 

 IT Services and fast-growing sectors within it such as solutions 
and services around SMAC, IS outsourcing, IT consulting, 
software testing. 

 Engineering and R&D within which the fastest growing sectors 
are – telecom & semiconductors. 

 

YATIRIM FIRSATLARI: 
 

 IT servisleri, BPM, yazılım programı ürün şirketleri ve müşterek 
hizmet merkezlerinin kurulması. 

 BPM alanında hızla büyüyen sektörler-bilgi hizmetleri, veri 
analitiği, yasal hizmetler, servis anlayışına dayalı işletme 
prosesi (BPaaS). 

 Örneğin SMAC doğrultusunda çözümler ve hizmetler, IS dış 
kaynak, IT danışmanlığı, yazılım programı testleri gibi unsurlara 
yönelik hızla büyüyen IT hizmetleri ve ilgili sektörler. 

 En hızlı büyüyen sektörler arasında Telekom ve yarıiletkenler 
sektörünün bulunduğu mühendislik ve araştırma geliştirme 
hizmetleri. 

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Accenture (Ireland) 

 Cognizant (USA) 

 HP (USA) 

 Capgemini (France) 

 IBM (USA) 

 Atos (France) 

 Microsoft (USA) 

 CDNS (USA) 

 Intel (USA) 

 Dell International (USA) 

 Agilent Technologies (USA) 

 Mentor Graphics (USA) 

 Oracle Corporation (USA) 

 Qualcomm (USA) 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Accenture (İrlanda) 

 Cognizant (ABD) 

 HP (ABD) 

 Capgemini (Fransa) 

 IBM (USA) 

 Atos (Fransa) 

 Microsoft (ABD) 

 CDNS (ABD) 

 Intel (ABD) 

 Dell International (ABD) 

 Agilent Technologies (ABD) 

 Mentor Graphics (USA) 

 Oracle Corporation (ABD) 

 Qualcomm (ABD) 



 Steria (France) 

 Ricoh (Japan) 

 SAP (Germany) 

 TIBCO (USA) 

 Philips (Netherlands) 
 

 Steria (Fransa) 

 Ricoh (Japonya) 

 SAP (Almanya) 

 TIBCO (ABD) 

 Philips (Hollanda) 
 

AGENCIES 
 

 Department of Electronics & Information Technology, Ministry of 
Communications & Information Technology, Government of India 

 National Association of Software and Services Companies 

 Indian Software Product Industry Round Table 

 Other Service Providers Association of India 

 Data Security Council of India 
 

KURUMLAR 
 

 Hindistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Elektronik ve 
Bilgi Teknolojileri Departmanı 

 Yazılım ve Hizmet Şirketleri Ulusal Birliği 

 Hindistan Yazılım Ürünleri Endüstrisi Yuvarlak Masası 

 Hindistan Diğer Servis (Hizmet) Sağlayıcıları Derneği 

 Hindistan Veri Güvenliği Konseyi 

 



LEATHER         DERİ ÜRÜNLERİ 
 

SUMMARY 
 

 USD 11 Billion industry. 

 USD 6 Billion worth of exports in 2013-14. 

 10% of the world’s leather production. 

 24% growth projected in the next five years. 

 55% of workforce below 35. 
 

ÖZET 
 

 11 milyar Amerikan dolarına tekabül eden endüstri; 

 2013-14 yılları itibarıyla 6 milyar Amerikan dolarına tekabül 
eden ihracat; 

 Dünya deri üretiminin % 10’u; 

 Gelecek beş yıl içerisinde %24 oranında beklenen büyüme; 

 %55 oranına tekabül eden 35 yaşın altındaki işgücü;  
 

REASONS TO INVEST 
 

 The total production of the Indian leather industry stands at USD 
11 Billion with great potential for exports and a huge domestic 
market. 

 Exports have grown from USD 1.42 Billion in 1990-91 to an all-
time high of USD 6 Billion in 2013-14. 

 Exports are projected to grow at 24% per annum over the next 
five years. 

 The domestic market is expected to double in the next five years. 

 Comparative advantages in cost of production and labour costs. 
 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan'daki deri endüstrisi önemli bir ihracat ve yurt içi piyasa 
potansiyeliyle 11 milyar Amerikan dolarına tekabül etmektedir. 

 İhracat 1990-1991 yılında 1.42 milyar Dolar'a tekabül ediyorken 
2013-14 yılında 6 milyar Dolar'a ulaşmıştır. 

 Gelecek beş yıl içerisinde ihracatın yıllık olarak %24 oranında 
büyümesi beklenmektedir. 

 Gelecek beş yıl içerisinde yurtiçi pazarının ikiye katlanması 
beklenmektedir. 

 Üretim maliyeti ve işgücü maliyetleri konusunda uygun 
avantajlar söz konusudur. 

 

STATISTICS 
 

 A strong base for raw materials – India is endowed with 21% of 
the world’s cattle and buffalo and 11% of the world’s goat and 
sheep population. 

 India produces 2 Billion sq. feet of leather, accounting for 10% of 
the world leather requirements. 

 There is no import duty on the import of raw hides and skins, 
semi-processed leathers like wet blue, crust leather or finished 
leather. 

 Imported leather too is now available to the industry at 
competitive prices. 

 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Hindistan'da önemli miktarda hammadde mevcut olup, 
Hindistan dünya sığır ve bufalo üretiminin %21’ini ve keçi ve 
koyun üretiminin %11’ini karşılamaktadır. 

 Hindistan'da 2 milyar feet kare deri üretilmekte olup, bu meblağ 
dünyanın deri ihtiyacının % 10’una karşılık gelmektedir. 

 Post ve deri ve örneğin yarı mamul veya mamul derilerin 
ithaline ilişkin herhangi bir ithalat vergisi tarh ettirilmemektedir. 

 Hindistan'da ithal edilen deriler uygun fiyatlarda tüketime 
sunulmaktadır. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 



 High growth potential on exports, the ready availability of leather, 
the abundance of essential raw materials and rapid strides in the 
areas of capacity modernization and expansion, skill 
development and environment management, coupled with a 
favourable investment climate has made the Indian leather 
industry a favourable investment destination. 

 With 55% of the workforce below the age of 35, the Indian leather 
industry has one of the youngest and most productive 
workforces. 

 The Indian government has put in place an array of measures for 
skill development and skill upgradation of the workforce. 

 Under the National Skill Certification and Monetary Reward 
Scheme of the National Skill Development Corporation, financial 
assistance is given for the training and certification of both the 
existing workforce and new workers in the leather industry. 
20,000 workers have been enrolled under this scheme for training 
and certification, as of August, 2013. 

 The Human Resources Development sub-scheme under the 
Indian Leather Development Programme (ILDP) implemented by 
the Department of Industrial Policy and Promotion, aims to 
provide skill development training to the unemployed for 
placement in the leather industry while upgrading skills of the 
existing workforce at the shop floor level and imparting training to 
trainers. 

 More than 50,000 youth have already been trained and placed in 
the industry in the last 100 days with 1,44,000 more expected to 
be trained annually. 

 The Footwear Design and Development Institute (FDDI) has 
established itself as the premier training institute for the provision 
of skilled manpower in the leather industry. It has 53 training 
centres across the country including eight branches. Another four 
branches are being set up. 

 

 İhracata yönelik yüksek bir büyüme potansiyeli mevcuttur. 
Hindistan'da bol miktarda temel hammadde mevcut olup 
özellikle modernizasyon ve yenileme alanında gelişmeler 
kaydedilmektedir. Becerilerin gelişimi ve çevre yönetimi anlayışı 
doğrultusunda Hindistan'daki uygun yatırım ortamı Hindistan'ı 
dünyada cazip bir deri endüstri merkezi haline 
dönüştürmektedir. 

 Hindistan'da deri sektöründe çalışan 35 yaşın altında olan 
kişiler toplam çalışanların %55’ine tekabül etmekte olup, 
Hindistan deri endüstrisi dünyanın en genç ve en üretken iş 
gücüne sahiptir. 

 Hindistan hükümeti becerilerin gelişimine ve kalifiye çalışanların 
bilgilerinin artırılmasına yönelik programları hayata geçirmiştir. 

 Ulusal Beceri Sertifikasyonu ve Ulusal Beceri Gelişimine İlişkin 
Parasal Ödül Programı doğrultusunda deri endüstrisinde gerek 
mevcut işçilerin, gerekse yeni işçilerin eğitimine ve 
sertifikasyonuna yönelik finansal destek verilmekte olup, bu 
bağlamda 2013 Ağustos ayı itibariyle eğitim ve sertifikasyon 
amaçlı söz konusu programa 20.000 işçi kaydolmuştur. 

 Endüstriyel Politika ve Teşvik Departmanı tarafından 
uygulanmakta olan Hindistan Deri Gelişim Programı (ILDP) 
doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Gelişimi alt programıyla deri 
endüstrisinde çalışacak olan işsizlerin becerilerinin geliştirilmesi 
ve mağazalarda çalışan mevcut iş gücünün bilgi ve becerilerinin 
artırılması planlanmaktadır. 

 Son yüz gün içerisinde 50.000’den fazla genç eğitilmiş ve 
endüstride yerini almıştır ve yıllık olarak 144000 kişinin 
eğitilmesi beklenmektedir. 

 Ayakkabı Tasarım Ve Gelişim Enstitüsü (FDDI) Hindistan deri 
endüstrisine kalifiye iş gücünün sağlanması amacıyla bir eğitim 
enstitüsü kurmuştur. Söz konusu bu enstitünün sekiz şubede 
dâhil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde 52 eğitim merkezi 
mevcut olup, dört şube ise hâlihazırda kurulma aşamasındadır. 

 

FDI POLICY 
 

 100% Foreign Direct Investment is permitted through the 
automatic route. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Deri endüstrisine otomatik rota doğrultusunda %100 oranında 
doğrudan yabancı yatırım yapılmasına izin verilmektedir. 



SECTOR POLICY 
 

 The Integrated Development of Leather Sector (IDLS) sub-
scheme implemented as part of the ILDP has significantly 
contributed to capacity modernization and technological 
upgradation of the leather sector. 

 Capital goods (machinery) required by the industry can be 
imported without import duty under the Export Promotion 
Capital Goods (EPCG) Scheme of Foreign Trade Policy, 
subject to meeting the export obligation of six times the duty 
saved in six years. 

 As a measure to boost manufacturing in the leather footwear 
segment, excise duty has been reduced from 12% to 6% for 
footwear costing between INR 500 and INR 1000. 

 The tanning industry has adopted Zero Liquid Discharge (ZLD) 
systems to meet environmental regulations. 

 Under leather technology, innovation and environment issues, 
a sub-scheme of the Indian Leather Development Programme 
(ILDP), assistance is provided for technology benchmarking 
and environment management for the upgradation of Common 
Effluent Treatment Plants (CETPs), for Solid Waste 
Management and for holding environmental workshops. 

 State governments have a single window clearance system in 
place to fast-track clearances for the establishment of 
production units. 

 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 

 Deri Sektörünün Entegre Gelişimi (IDLS) programı ILDP’nin bir 
alt bölümü olarak uygulanmakta olup, söz konusu bu program 
ülkedeki deri sektörünün modernizasyonuna ve teknolojik 
olarak yenilenmesine önemli ölçüde katkılarda bulunmaktadır. 

 Deri endüstrisi tarafından ihtiyaç duyulan sermaye malları 
(makineler) Dış Ticaret Politikası Sermaye Mallarına Yönelik 
İhracatın Teşviki (EPCG) yönetmeliği doğrultusunda, ithalat 
vergisi ödenmeksizin ithal edilebilmekte olup, bu ithalatın 
gerçekleştirilebilmesi için altı yıl içerisinde ödenmeyen gümrük 
vergilerinin altı katı deri ihracatının yapılması koşulu 
belirlenmiştir. 

 Deri ayakkabı segmentindeki imalatı artırmak amacıyla 500 ila 
1000 Hindistan Rupisine mal olan ayakkabılara uygulanan 
tüketim vergisi % 12’de % 6’ya düşürülmüştür. 

 Çevresel yönetmeliklere uygun olmak üzere deri tabaklama 
endüstrisinde Zararlı Sıvıların Sıfır Tahliyesi (ZLD) sistemi 
benimsenmiştir. 

 Deri teknolojisi, yenilik ve çevresel konulara ilişkin Hindistan 
Deri Gelişim Programı (ILDP) doğrultusunda katı atıkların 
yönetimi amacıyla Müşterek Atık Arıtma Tesislerinin (CETP'ler) 
teknolojik olarak modernizasyonuna ilişkin destek 
sağlanmaktadır. 

 Üretim tesislerinin kurulması amacıyla eyalet hükümetleri söz 
konusu süreci hızlandırmak amacıyla net bir prosedür sistemi 
benimsemiştir. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 

 The entire leather product sector is de-licensed, facilitating 
expansion on modern lines with state-of-the-art machinery and 
equipment. 

 Under the IDLS sub-scheme of ILDP, 30% grant is provided on 
the cost of plant and machinery for Micro and Small units and 
20% for other units, with a ceiling of INR 20 Million for each 
product line. 

 Under the MLC sub-scheme of ILDP, 50% grant with a ceiling of 
INR 1.25 Billion based on size is provided for the establishment 

FİNANSAL DESTEK 
 

 Bütün deri ürünlerinde lisansla çalışma koşulu kaldırılmış 
bulunmaktadır, bu bağlamda modern makine ve ekipmanların 
artırılması amaçlanmaktadır. 

 ILDP’nin alt programı olan IDLS programı doğrultusunda her bir 
ürün için azami tavan 20 milyon Hindistan Rupisi olmak 
koşuluyla mikro ve küçük ölçekli işletmeler için tesis ve makine 
maliyetine ilişkin %30 oranında destek sağlanmaktadır. 

 

 ILDP'nin alt programı olan MLC programı doğrultusunda üretim 



of Mega Leather Clusters to boost infrastructure facility and 
support services for production and export. 

 Under the Leather Technology, Innovative and Environmental 
Issues sub-scheme of ILDP, assistance is provided for up to 50% 
of the project cost with a ceiling of INR 500 Million for 
upgradation/installation of Common Effluent Treatment Plants 
(CETPs) to address environmental pollution caused by leather 
units. 

 

ve ihracat için altyapı tesisleri ve destek hizmetlerinin 
güçlendirilmesi amacıyla Mega Büyüklükteki Deri Gruplarının 
kurulması için 1.25 milyar Hindistan Rupisi tavanı esas alınmak 
üzere %50 oranında destek sağlanmaktadır. 

 ILDP'nin alt programı olan deri teknolojisi ve yenilikçi ve 
çevresel programlar doğrultusunda deri işletmelerinden 
kaynaklanan çevresel kirlilik probleminin giderilmesi amacıyla 
Müşterek Atık Arıtma Tesislerinin (CETP'ler) kurulması ve 
modernleştirilmesi için  azami tavan 500 milyon Hindistan 
Rupisi olmak üzere toplam proje maliyetinin %50’si oranında 
mali destek sağlanmaktadır. 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 The National Manufacturing Policy released in Nov. 2011 
identifies leather as a special focus sector, for growth and 
employment generation. 

 The Department of Industrial Policy and Promotion has notified 
the Mega Leather Clusters (MLCs) sub-scheme. Its objective is to 
create new production centres for the leather industry with all the 
required infrastructure and support services. 

 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 2011 yılı Kasım ayında kabul edilen Ulusal İmalat Politikası 
doğrultusunda deri sektörü büyüme ve istihdam olanakları 
sağlaması açısından özel olarak önem verilmesi gereken bir 
sektör kabul edilmiştir. 

 Endüstriyel Politika ve Teşvik Departmanı Mega Deri Grupları 
(MLC'ler) alt programını açıklamış bulunmaktadır. Söz konusu 
bu programın amacı, gereksinim duyulan bütün altyapı ve 
destek hizmetlerini içerecek şekilde deri endüstrisi için yeni 
üretim merkezlerinin oluşturulmasını sağlamaktır. 

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Apache Group (Taiwan) 

 Feng Tay Shoes (Taiwan) 

 Itarus (Italy) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Apache Group (Tayvan) 

 Feng Tay Shoes (Tayvan) 

 Itarus (İtalya) 
 

AGENCIES 
 

 Footwear Design and Development Agency (FDDI) 

 Council for Leather Exports (CLE) 

 Central Leather Research Institute (CLRI) 
 

KURUMLAR 
 

 Ayakkabı Tasarımı ve Kalkınma Ajansı (FDDI) 

 Deri İhracat Konseyi (CLE) 

 Merkezİ Deri Araştırma Enstitüsü (CLRI) 



MEDIA AND ENTERTAINMENT      MEDYA VE EĞLENCE DÜNYASI 
 

SUMMARY 
 

 INR 220 Billion film industry by 2018. 

 INR 918 Billion in 2013 revenues. 

 3rd largest TV market in the world. 

 161 Million television households in 2013. 

 INR 40 Million animation industry. 

 800 TV channels. 
 

ÖZET 
 

 Film endüstrisi 2018 yılına kadar 200 milyar Hindistan Rupisine 
tekabül edecektir. 

 2013 yılı itibarıyla 918 milyar Hindistan Rupisi gelir söz 
konusudur. 

 Hindistan, dünyada üçüncü en büyük televizyon pazarıdır. 

 2013 yılı itibarıyla ülkede 161 milyon televizyon mevcuttur. 

 Animasyon endüstrisi 40 milyon Hindistan Rupisine tekabül 
etmektedir. 

 800 televizyon kanalı mevcuttur. 
 

REASONS TO INVEST 
 

 Total market size of the Indian entertainment industry stood �at 
INR 918 Billion in 2013, growing by 11.8% over 2012. 

 The industry is expected to register a CAGR of 14.2%, reaching 
INR 1785.8 Billion in 2018. 

 The size of the television industry in India was estimated at INR 
417 Billion in 2013, with a projected CAGR of 16% between 
2013-18, amounting to an INR 1785.8 Billion industry in 2018. 

 India is the world’s third largest TV market, after China and the 
USA, with 161 Million TV households. 

 India has a large broadcasting and distribution sector, comprising 
approximately 796 satellite TV channels, 6000 multi-system 
operators, around 60,000 local cable operators, 7 DTH operators 
and 4 IPTV service providers. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan'daki eğlence endüstrisinin toplam pazar büyüklüğü 
2013 yılı itibarıyla 918 milyar Hindistan Rupisine tekabül 
etmekte olup, 2012 yılına oranla %11.8 oranında bir büyüme 
kaydedilmiştir. 

 Endüstrinin 2018 yılına kadar %14.2 oranında birleşik büyüme 
kaydetmesi suretiyle 1785.8 milyar Hindistan Rupisine tekabül 
etmesi beklenmektedir. 

 Hindistan'daki televizyon endüstrisinin büyüklüğünün 2013 yılı 
itibarıyla 417 milyar Hindistan Rupisine tekabül ettiği tahmin 
edilmekte olup, 2013-2018 yıllarında % 16 oranında bir birleşik 
büyüme beklenmektedir. Böylece 2018 yılında endüstrinin 
1785.8 milyar Hindistan Rupisine tekabül etmesi 
öngörülmektedir. 

 Hindistan televizyon pazarında Çin ve Amerika'dan sonra gelen 
dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olup 161 milyon televizyonu 
mevcuttur. 

 Hindistan’da yaklaşık 796 uydu TV kanalı, 6.000 multi sistem 
işletmecisi, 60.000 lokal kablo TV işletmecisi, 7 DTH işletmecisi 
ve 4 IPTY hizmet sağlayıcısından oluşmak üzere geniş bir 
yayın ve dağıtım sektörü mevcuttur. 

 

STATISTICS 
 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 



 India has 161 Million television households, 94,067 newspapers, 
close to 2000 multiplexes and 214 Million internet users, of which 
130 Million are mobile internet users. 

 By 2018, digital advertising is projected to have the highest 
CAGR of 27.7%, while all other sub-sectors are expected to grow 
at a CAGR between 9% and 18%. 

 Overall, the industry is expected to register a CAGR of 14.2% �to 
touch INR 1785.8 Billion by 2018. 

 

 Hindistan'da 161 milyon televizyon, 94.067 gazete 2000'e yakın 
mültipleks ve 130 milyonu mobil internet kullanıcısı olmak üzere 
214 milyon internet kullanıcısı mevcuttur. 

 2018 yılına kadar dijital reklamcılığın % 27.7 oranında, bütün 
diğer alt sektörlerin ise %9 ila %18 arasında bir birleşik büyüme 
kaydetmesi beklenmektedir. 

 2018 yılına kadar genel olarak endüstrinin %14.2 oranında 
birleşik büyüme kaydederek 1785.8 milyar Hindistan Rupisine 
tekabül etmesi beklenmektedir. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 Television and AGV (animation, gaming and VFX) segments are 
expected to lead industry growth, with opportunities in digital 
technologies as well. 

 TV penetration in India is about 65% and is expected to reach 
72% by 2017, the digitisation of cable TV in India, set for four 
phases, will be completed by the end of 2014, direct-to -home 
(DTH) subscriptions are growing rapidly, driven by content 
innovation and product offerings. 

 Growth in the number and spread of multiplexes. 

 Increasing liberalization and tariff relaxation. 

 Measures such as digitisation of cable distribution to improve 
profitability and ease of institutional finance. 

 Rising incomes and evolving lifestyles, leading to higher demand 
for aspirational products and services. 

 Higher penetration and a rapidly-growing young population 
coupled with increased usage of 3G and portable devices to 
augment demand. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Televizyon ve AGV (animasyon oyun ve VFX) segmentlerinin 
dijital teknolojiler alanında yol açacağı fırsatlarla birlikte önde 
gelen endüstriyel büyüme unsurları olması beklenmektedir. 

 Hindistan'da hane halkının yaklaşık %65’inde televizyon mevcut 
olup, 2017’ye kadar bu oranın %72’ye tekabül etmesi 
beklenmektedir. Dört aşama halinde gerçekleştirilmesi beklenen 
kablo televizyonlarının dijitalleştirilmesi 2014 yılı sonuna kadar 
tamamlanacak olup, Doğrudan Eve Yayın (DTH) içerik ve 
ürünlerin yenilenmesi nedeniyle büyümesi beklenmektedir. 

 Mültiplekslerin sayı itibariyle artması ve ülke çapında 
yaygınlaşması beklenmektedir. 

 Mevzuat ve ilgili tarifeler giderek basitleştirilmektedir. 

 Kurumsal finansmanı kolaylaştırmak ve karlılığı artırmak 
amacıyla kablo televizyonu yayınlarının dijitalleştirilmesi gibi 
planlar yapılmaktadır. 

 Hane halkı gelirinin artması ve yaşam tarzlarının değişmesi 
yenilikçi ürünlere ve hizmetlere yönelik yüksek bir talep 
oluşturacaktır. 

 Hızla büyüyen bir genç nüfus ve giderek artan bir şekilde 3G'nin 
kullanılması portatif cihazlara yönelik talebi artıracaktır. 

 

FDI POLICY 
 
Broadcasting Carriage Services: 
 

 FDI in Teleports, direct-to-home (DTH), cable networks, mobile 
TV, Headend-in-the-Sky Broadcasting Services are allowed up to 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 
Yayın Taşıma Hizmetleri: 
 

 Teleportlar, Doğrudan Eve Yayın (DTH), kablo şebekeleri, mobil 
TV’ler ve Headend-in-the-Sky gibi hizmetler için otomatik rota 



74% with FDI, up to 49% under the Automatic route. FDI beyond 
49% (up to 74%) is permitted under the government route. 

 FDI in cable networks is allowed up to 49% under the Automatic 
route. 

 
Broadcasting Content Services: 
 

 FDI in FM radio is allowed up to 26% under the government 
route.� 

 FDI uplinking of ‘News and Current Affairs’ TV channels is 
allowed up to 26% under the government route.� 

 FDI uplinking of ‘Non-News and Current Affairs’ TV 
channels/downlinking of TV channels is allowed upto 100% under 
the government route. 

 
Print Media: 
 

 26% FDI under the government approval route is allowed in 
the publishing of newspapers and periodicals dealing with 
news and current affairs. 26% FDI under the government 
approval route is allowed in the publication of Indian editions of 
foreign magazines dealing with news and current affairs.� 
100% FDI under the government approval route is allowed in 
publishing/printing of scientific and technical 
magazines/speciality journals/periodicals, publication of 
facsimile editions of foreign newspapers. 

 
Disclaimer: Investments are subject to fulfilling security conditions, rules 
and regulations of the Ministry of Information and Broadcasting and all 
other relevant legalities. 
 

doğrultusunda %49 oranında doğrudan yabancı yatırıma izin 
verilmektedir. %49’un üzerinde olan doğrudan yabancı 
yatırımlar için (%74’e kadar) hükümet rotası doğrultusunda izin 
verilmektedir. 

 Kablo şebekeleri için otomatik rota doğrultusunda %49 oranına 
kadar doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 
Yayın İçerik Hizmetleri: 
 

 FM radyo kanallarına yönelik hükümet rotası doğrultusunda 
%26 oranına kadar doğrudan yabancı yatırıma izin 
verilmektedir. 

 ‘’Haber ve güncel meseleleri’’ sunan TV kanallarının 
modernizasyonu için hükümet rotası doğrultusunda %26 
oranına kadar doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 ‘’Haber ve güncel meseleleri’’ sunmayan TV kanallarının 
modernizasyonu için hükümet rotası doğrultusunda % 100 
oranına kadar doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 
Yazılı Medya: 
 

 Haber ve güncel meselelere yönelik yayın yapan gazete ve 
dergilerin yayınlanması amacıyla hükümet rotası doğrultusunda 
%26 oranına kadar doğrudan yabancı yatırıma izin 
verilmektedir. Ayrıca haber ve güncel meselelere yönelik yayın 
yapan yabancı magazinlerin Hint dilinde yayınlanması için 
hükümet rotası doğrultusunda %26 oranında doğrudan yabancı 
yatırıma izin verilmektedir. Bilimsel ve teknik magazinlerin, 
dergilerin ve yabancı gazetelerin fakslanması yoluyla 
yayınlanması için hükümet rotası doğrultusunda %100 oranında 
doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 
Sorumluluğun reddi: Yapılacak olan yatırımlar doğrudan enformasyon 
Ve Yayın Bakanlığının güvenlikle ilgili kural ve yönetmeliklerine ve ilgili 
bütün diğer yasal hükümlere tabidir. 
 

SECTOR POLICY 
 

 In December 2011, the Indian government passed ‘The Cable 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 

 2011 yılının aralık ayında Hindistan hükümeti 2014 yılına kadar 



Television Networks (Regulation) Amendment Act’ for 
digitisation of cable television networks by 2014, cable 
operators under the digitisation regime are legally bound to 
transmit only digital signals, while customers can access 
subscribed channels through a set-top box (STB). 

 In phase I and II, 33 Million STBs have been installed. For 
phase III and IV it is estimated that around 110 Million STBs 
will be required. 

 Co-production treaties with various countries such as Italy, 
Brazil, UK and Germany are to increase the export potential of 
the film industry. 

 

kablolu televizyon şebekelerinin dijitalleştirilmesi için “Kablolu 
Televizyon Şebekelerinin Dijitalleştirilmesi Yasasını'' çıkarmıştır, 
bu yasa doğrultusunda mevcut dijital kablolu televizyon 
işletmecilerinin sadece dijital sinyalleri göndermeleri 
gerekmektedir. Müşteriler abone oldukları kanallara bir alıcıyla 
(STB) erişebileceklerdir. 

 Birinci ve ikinci aşamada 33 milyon STB kurulmuştur. Üçüncü 
ve dördüncü aşamalar için 11 milyon STB'ye gereksinim 
duyulduğu tahmin edilmektedir. 

 Örneğin İtalya, Brezilya, İngiltere ve Almanya gibi çeşitli 
ülkelerle akdedilen müşterek prodüksiyon sözleşmelerinin 
ülkedeki film endüstrisine ilişkin ihracat potansiyelini artırması 
beklenmektedir. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET: 
 

 INR 1000 Million has been allocated to encourage the growth of 
community radio stations. 

 INR 5000 Million has been allocated for launching a pan-India 
programme named Digital India and a national rural internet 
�and technology mission for services in villages and schools, 
training in IT skills and e-kranti for government service delivery 
and governance scheme. 

 INR 1000 Million has been allocated for launching a programme 
to promoting good governance. 

 
STATE INCENTIVES: 
 

 Available depending upon the number of jobs created, area of 
investment etc. 

 Animation and gaming: incentives for units in SEZ as specified in 
the Act. 

 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 Radyo istasyonlarının büyümesini teşvik etmek amacıyla 1 
milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 

 ‘’Dijital Hindistan’’ adlı bir Pan-Hindistan programının 
yayınlanabilmesi ve enformasyon teknolojileri konusundaki 
becerilere ilişkin eğitim sağlanması ve köyler ve okullardaki 
hizmetlere yönelik teknolojik misyon doğrultusunda internetin 
kırsal alanlarda yaygınlaştırılması amacıyla 5 milyar Hindistan 
Rupisi tahsis edilmiştir. 

 İyi yönetim uygulamalarını teşvik edecek bir programın 
desteklenmesi amacıyla 1 milyar Hindistan Rupisi tahsis 
edilmiştir. 

 
 
DEVLET TEŞVİKLERİ: 
 

 Yatırım yapılan alan ve oluşturulacak olan istihdam olanakları 
gibi unsurlara bağlı olmak üzere devlet teşvikleri 
uygulanmaktadır 

 Animasyon ve oyunlar: İlgili yasada belirtildiği üzere Özel 
Ekonomik Bölgelerde (SEZ’ler) kurulacak olan işletmelere ilişkin 
teşvikler uygulanmaktadır. 



 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 
Television: 
 

 Television is projected to garner half of the media and 
entertainment pie by 2015 (as addressable digitisation is 
expected to cover the entire country by then). 

 Television advertisement revenue is also expected to witness 
robust growth and increase from INR 125 Billion in 2012 to a 
projected �INR 253 Billion by 2018. 

 India is emerging as the teleport hub of Asia. 86 teleport 
permissions �have been issued by the Ministry of I&B. 

 
Print: 
 

 The print industry has grown at a CAGR of 8.5% in 2013 to touch 
INR 243 Billion. 

 Newspapers and niche magazines are likely to drive industry 
growth. 

 Accelerated growth is forecast in regional print and local news 
segments. 

 
Films: 
 

 The size of the Indian film industry is expected to reach INR 
219.8 Billion �by 2018, up from INR 125.3 Billion in 2013. 

 An increasing number of digital screens and 3D films are 
expected to help industry growth. 

 To promote joint productions, co-production agreements have 
been signed with Italy, Germany, Brazil, UK, France, New 
Zealand, Poland, �Spain and Canada. 

 In order to promote India as a location destination for foreign 
production houses, the government is setting up a single window 
clearance system for shooting permissions. 

 
Radio: 
 

 The size of the Indian radio industry is expected to reach INR 

YATIRIM FIRSATLARI 
 
Televizyon: 
 

 Televizyonun 2015 yılına kadar medya ve eğlence dünyasından 
%50 oranında bir pay alması beklenmektedir (2015 yılına kadar 
dijital yayınların bütün ülkeyi kapsaması planlanmaktadır). 

 Televizyon reklam gelirlerinde sağlıklı bir büyüme yaşanması 
beklenmektedir, bu bağlamda 2012 yılında 125 milyar Hindistan 
Rupisine tekabül eden televizyon reklam gelirlerinin 2018 yılına 
kadar 253 milyar Hindistan Rupisine ulaşması beklenmektedir. 

 Hindistan; Asya'da Teleport merkezi olarak da ön plana çıkan 
bir ülke niteliğinde olup, bu bağlamda IB (Enformasyon ve 
Yayın) Bakanlığı tarafından 86 Teleport izni verilmiştir. 

 
Basın (Yazılı Basın): 
 

 Hindistan'da basın endüstrisi 2013 yılı itibarıyla %8.5 oranında 
bir birleşik büyüme yakalamış olup ,243 milyar Hindistan 
Rupisine tekabül etmiştir. 

 Gazete ve magazinlerin endüstriyel büyümenin muhtemelen itici 
gücü olması beklenmektedir. 

 Bölgesel basın ve lokal gazete segmentlerinde giderek hızlanan 
bir büyüme öngörülmektedir. 

 
Filmler: 
 

 2013 yılı itibarıyla 125.3 milyar Hindistan Rupisine tekabül eden 
Hindistan film endüstrisinin 2018 yılına kadar 219.8 milyar 
Hindistan Rupisine ulaşması beklenmektedir. 

 Giderek artan sayıda dijital ekranların ve 3 D filmlerinin 
endüstriyel büyümeye katkıda bulunması beklenmektedir.  

 Müşterek prodüksiyonları teşvik etmek amacıyla İtalya, 
Almanya, Brezilya İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Polonya, 
İspanya ve Kanada gibi ülkelerle müşterek prodüksiyon 
sözleşmeleri akdedilmiştir. 

 Hindistan'ın yabancı prodüksiyon tesislerine yönelik dünyanın 
önde gelen ülkelerinden biri olması için hükümet film çekim 



33.6 Billion �by 2018, up from INR 8.4 Billion in 2008. 

 Phase-III of e-auctions for FM radio licenses will provide an 
impetus to the segment. 

 
Music: 
 

 The size of the music industry is expected to grow to INR 17.8 
Billion by 2018, growing at a CAGR of 13.2% over the period 
2013-18. 

 Mobile VAS and the arrival of 3G is likely to lead to a surge in 
paid �digital downloads. 

 Phase-III radio licensing will also help in increasing music 
revenues �from radio. 

 
Animation & VFX: 
 

 The Indian animation industry was worth INR 39.7 Million in 2013 
and�is expected to expand at a CAGR of 15.9% reaching INR 
82.9 Billion by 2018. 

 Growth in international animation films, especially 3D productions 
�and the subsequent impetus for Indian production houses will 
further help growth in this segment. 

 

izinlerine ilişkin tek bir net prosedürü belirlemeyi 
hedeflemektedir. 

Radyo: 
 

 2008 yılı itibariyle 8.4 milyar Hindistan Rupisine tekabül eden 
Hindistan radyo endüstrisinin 2018 yılına kadar 33.6 milyar 
Hindistan Rupisine ulaşması beklenmektedir.  

 FM radyo lisanslarına yönelik üçüncü aşama elektronik 
müzayedelerin segmentte bir ivme sağlaması öngörülmektedir. 

 
Müzik Dünyası: 
 

 Hindistan'daki müzik endüstrisinin 2018 yılına kadar 17.8 milyar 
Hindistan Rupisine ulaşması beklenmekte olup, 2013-2018 
periyodunda % 13.2 oranında bir birleşik büyüme 
hedeflenmektedir. 

 Mobil VAS ve 3D'nin gelişinin muhtemelen ücreti ödenerek 
indirilen dijital yayınlarda artışa yolı açması öngörülmektedir. 

 Üçüncü aşama radyo lisanslarının radyodan elde edilen müzik 
gelirlerinin artırılmasına yardımcı olması beklenmektedir. 

 
Animasyon ve VFX: 
 

 Hindistan'daki animasyon endüstrisi 2013 yılı itibarıyla 39.7 
milyar Hindistan Rupisine tekabül etmekte olup, %15.9 
oranında bir birleşik büyüme ile 2018 yılına kadar bu rakamın 
82.9 milyar Hindistan Rupisine ulaşması beklenmektedir 

 Özellikle 3 D prodüksiyonları olmak üzere uluslararası 
animasyon filmlerindeki büyüme ve müteakiben Hindistan 
prodüksiyon tesislerindeki artış segmentteki büyümenin daha 
ileri düzeye taşınmasına yardımcı olacaktır. 

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Walt Disney (USA) 

 NBC Universal (USA) 

 Ogilvy and Mather (USA) 

 Blackstone (USA) 

 Interpublic Group (UK) 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Walt Disney (ABD) 

 NBC Universal (ABD) 

 Ogilvy and Mather (ABD) 

 Blackstone (ABD) 

 Interpublic Group (İngiltere) 



 Bloomberg (USA) 

 News Corp (USA) 

 Sony (Japan) 

 Leo Burnett (USA) 

 BBC (UK) 
 

 Bloomberg (ABD) 

 News Corp (ABD) 

 Sony (Japonya) 

 Leo Burnett (ABD) 

 BBC (İngiltere) 
 

AGENCIES 
 

 Ministry of Information & Broadcasting, Government of India 

 Indian Motion Picture Producers Association 

 Film and Television Producers Guild of India 

 Newspaper Association of India 

 Association of Radio Operators of India 

 Indian Music Industry 
 

KURUMLAR 
 

 Hindistan Enformasyon ve Yayın Bakanlığı  

 Hindistan Film Üreticileri Derneği 

 Hindistan Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği 

 Hindistan Gazeteciler Derneği 

 Hindistan Radyo İşletmecileri Derneği 

 Hindistan Müzik Endüstrisi 

 



MINING         MADENCİLİK 
 

SUMMARY 
 

 20-30 year mining leases. 

 302 Billion Tonnes of coal reserves. 

 3108 operational mines. 

 6th largest bauxite reserves. 

 5th largest iron ore reserves. 
 

ÖZET 
 

 20-30 yıl madencilik kiralama lisans süresi; 

 302 Milyar Ton Kömür rezervi; 

 3108 operasyonel masen; 

 Dünyanın 6. en büyük boksit rezervleri; 

 Dünyanın 5. büyük demir cevheri rezervleri; 

REASONS TO INVEST 
 

 India has vast minerals potential with mining leases granted for 
longer durations of 20 to 30 years. 

 The demand for various metals and minerals will grow 
substantially over the next 15 years. 

 The power and cement industries also aid growth in the metals 
and mining sector. 

 India’s strategic location enables convenient exports. 

 India’s per capita steel consumption is four times lower than the 
global average. 

 India has the world’s sixth largest reserve base of bauxite and 
fifth largest base of iron ore, accounting for about 5% and 8% 
respectively of total world production. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan'da zengin mineral kaynakları mevcut olup, madencilik 
lisansları 20-30 yıl gibi uzun süreleri içerecek şekilde 
verilmektedir. 

 Hindistan'da çeşitli metallere ve minerallere yönelik talebin 
gelecek 15 yıl boyunca önemli ölçüde büyümesi 
beklenmektedir. 

 Enerji ve çimento endüstrileri de aynı zamanda metal ve 
madencilik sektöründeki büyümeye katkıda bulunmaktadır. 

 Hindistan'ın stratejik coğrafi konumu ihracat olanaklarını 
artırmaktadır. 

 Hindistan'da kişi başına düşen çelik tüketimi dünyanın 
ortalamasına göre dört kat daha azdır. 

 Hindistan, dünyada en büyük altıncı boksit rezervlerine ve 
beşinci demir rezervlerine sahiptir. Boksit ve demir rezervleri, 
toplam dünya üretiminin sırasıyla % 5 ila % 8’ine tekabül 
etmektedir. 

 

STATISTICS 
 

 India produces 88 minerals – 4 fuel-related minerals, 10 metallic 
minerals, 50 non-metallic minerals and 24 minor minerals. 

 In 2012-13, India had 3108 operative mines – excluding mining 
areas for minor minerals, crude petroleum, natural gas and 
atomic minerals. 

 India is slated to become the second largest producer of steel by 
2015. 

 Crude steel production increased at�a CAGR of 8.2% between 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Hindistan’da 88 mineral üretilmekte olup, bunların dördü yakıt 
kaynaklı mineraller, onu metalik mineral, ellisi metalik olmayan 
mineral ve yirmi dördü ise temel önem teşkil etmeyen 
minerallerdir. 

 2012-2013 yılı içerisinde temel önem teşkil etmeyen mineraller 
ham petrol doğalgaz ve atomik mineraller hariç olmak üzere 
3108 adet faaliyette bulunan maden mevcuttur. 

 2015 yılına kadar Hindistan'ın dünyanın en büyük ikinci çelik 



2008–2011 to result in 76.7 Million Metric Tonnes. 
 

üreticisi olması beklenmektedir. 

 Hindistan'da 2008-2011 yılları arasında ham çelik üretimi %8.2 
oranında bir büyüme kaydetmek suretiyle 76.7 milyon metrik 
tona ulaşmıştır. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 With the Indian economy expected to grow by approximately 7% 
in the years to come, sectors such as infrastructure and 
automobiles will receive a renewed thrust, which would further 
generate demand for power and steel in the country. This is 
expected to provide a major thrust to the demand of minerals like 
coal and iron ore. 

 Minerals like manganese, lead, copper, alumina are expected to 
witness double digit growth in the years ahead. There is 
significant scope for new mining capacities in iron ore, bauxite, 
and coal. 

 India has an advantage in the cost of production and in 
conversion costs of steel and alumina. 

 Sustained growth in India’s automotive sector has been driving 
demand for steel and aluminium. 

 The power sector accounts for a large share of the consumption 
of aluminium and coal in the country. 

 Infrastructure projects continue to provide lucrative business 
opportunities for steel, zinc and aluminium producers. 

 Demand for iron and steel is set to continue, given the strong 
growth expectations for the residential and commercial building 
industry. 

 India has the 301.56 Billion Tonnes coal reserves as of April 
2014. Production of coal stood at 540 Million Tonnes and 557.7 
Million Tonnes in 2012 and 2013, respectively. 

 India ranks fourth globally in terms of iron ore production. In 
2013, the country produced 136.02 Million Tonnes of iron ore. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Önümüzdeki yıllarda Hindistan ekonomisinin yaklaşık olarak %7 
oranında büyümesi beklenmektedir ve bu büyüme BM altyapı 
ve otomobil gibi sektörlere ilişkindir. Ayrıca bu büyümenin 
ülkedeki çelik ve enerji talebini artıracağı öngörülmektedir. Bu 
ise kömür ve demir cevheri gibi minerallere olan talebi 
artıracaktır. 

 Mangan, kurşun, bakır ve alüminyum gibi minerallerin 
önümüzdeki yıllarda ikili haneleri içerecek şekilde büyümesi 
beklenmektedir. Ayrıca demir cevheri, boksit ve kömür 
açısından önemli yeni madencilik kapasiteleri söz konusudur. 

 Hindistan üretim maliyetleri açısından bir avantaja sahip olduğu 
gibi ayrıca çeliğin ve alüminyumun  işlenmesi açısından da 
maliyet avantajına sahiptir. 

 Hindistan'ın otomotiv sektöründe süre gelen büyüme, çelik ve 
alüminyuma olan talebin artışını sağlayan ana unsuru teşkil 
etmektedir. 

 Enerji sektöründe  çok önemli miktarda alüminyum ve kömür 
tüketilmektedir. 

 Altyapı projeleri çelik, çinko ve alüminyum üreticileri açısından 
verimli iş fırsatları sağlamaya devam etmektedir. 

 Gerek konut amaçlı, gerekse ticari bina amaçlı inşaat 
endüstrisinde güçlü büyüme beklentileri dikkate alındığında 
demir ve çeliğe olan talebin devam etmesi beklenmektedir.  

 Hindistan'da 2014 yılı nisan ayı itibarıyla 301.56 milyar ton 
kömür rezervi mevcuttur. Ülkedeki kömür üretimi 2012 ve 2013 
yılları itibariyle sırasıyla 540milyon tona ve 557.7milyon tona 
tekabül etmektedir. 

 Hindistan dünyada demir cevheri açısından dünyada dördüncü 
sıradadır.2013 yılında ülkede 136.02 milyon ton demir cevheri 
üretimi sağlanmıştır. 

 

FDI POLICY DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 



 

 FDI up to 100% is allowed in exploration, mining, minerals 
processing and metallurgy under the automatic route for all non-
fuel and non-atomic minerals including diamonds and precious 
stones. 

 Mining and mineral separation of titanium-bearing minerals and 
ores, its value addition and integrated activities fall under the 
government route of foreign direct investment up to 100%. 

 FDI in coal mining is allowed for captive consumption only. 
 

 

 Elmas ve değerli taşlarda dahil olmak üzere bütün atomik 
nitelikte olmayan mineraller için otomatik rota doğrultusunda 
madencilik minerallerin işlenmesi ve metalürji alanında yapılan 
araştırmalara yönelik %100 oranında yabancı doğrudan 
yatırıma izin verilmektedir. 

 Madencilik ve titanyum içeren minerallerin ve cevherlerin 
ayrılması ve bunların oluşturacağı katma değer ve entegre 
faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara hükümet 
rotası doğrultusunda %100 oranında izin verilmektedir. 

 Kömür madenciliği konusunda yabancı yatırımlara sadece iç 
tüketimde kullanılmak üzere izin verilmektedir. 

 

 
SECTOR POLICY 
 
The National Mineral Policy, 2OO8 : 
 

 The NMP enunciates measures like assuring rights to next 
stage mineral concession, transferability of mineral 
concessions and transparency in the allotment of concessions 
in order to reduce delays which are seen as impediments to 
investment and technology flows in the mining sector in India. 
The policy also seeks to develop a sustainable framework for 
optimum utilisation of the country’s natural mineral resources 
for the industrial growth in the country and at the same time 
improving the life of people living in the mining areas, which 
are generally located in the backward and tribal regions of the 
country. 

 

 
SEKTÖR POLİTİKASI 
 
2008 Ulusal Mineral Politikası (NMP): 
 

 Ulusal Mineral Politikası doğrultusunda mineral konusunda 
verilen lisansların herhangi bir başka tarafa devir, temlik 
edilmesi ve özellikle Hindistan'da madencilik sektöründeki 
teknoloji akışı ve yatırımlara engel olarak görülen gecikmeleri 
azaltmak için lisansların verilmesi konusunda şeffaflık politikası  
gerçekleştirilmektedir . Söz konusu bu Ulusal Mineral Politikası 
aynı zamanda ülkenin doğal mineral kaynaklarından ülkedeki 
endüstriyel büyümeyi desteklemek amacıyla optimum düzeyde 
faydalanılması için sürdürebilir bir çerçeveyi öngörmekte olup, 
bu doğrultuda ülkenin geri kalmış olan bölgelerinde ve kırsal 
bölgelerinde yaşayan madencilik alanında istihdam edilen 
insanların yaşam koşullarının değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET: 
 

 Changes, if necessary, in the MMDR Act, 1957 to be 
introduced to encourage investment in the mining sector and 
promote sustainable mining practices. 

 The Basic Customs Duty (BCD) on ships imported for breaking 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLİK BÜTÇESİYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 1957 tarihli MMDR yasası doğrultusunda sürdürülebilir 
madencilik uygulamalarını teşvik etmek ve madencilik 
sektöründeki yatırımları güçlendirmek amacıyla gereksinim 
duyulması halinde değişiklikler yapılması öngörülmektedir. 



up is being reduced from 5% to 2.5%. 

 Basic Customs Duty (BCD) on coal-tar pitch is being reduced 
from 10% to 5%. 

 Basic Customs Duty (BCD) on battery waste and battery scrap 
is being reduced from 10% to 5%. 

 Basic Customs Duty (BCD) on steel grade limestone and steel 
grade dolomite is being reduced from 5% to 2.5%. 

 Full exemption from basic customs duty is being granted to 
pre-forms of precious and semi-precious stones. 

 The variation level and the parameter of measurement with 
respect to re-import of cut and polished diamonds after 
certification/grading from a foreign laboratory/agency are being 
increased as a trade facilitation measure. 

 Under the existing provisions of Section 35 AD of the Act, an 
investment – linked tax incentive is available by way of 
allowing deduction of the whole of any expenditure of capital 
nature (other than expenditure on land, goodwill and financial 
investment) incurred wholly and exclusively for purpose of the 
“specified business” during the previous year in which such 
expenditure was incurred. 

 In order to promote investment in new sectors, few more 
businesses have been added under the above section. Those 
related to the mining sector are: 

 Laying and operating a slurry pipeline for the transportation of 
iron ore. 

 The above business shall begin operations on or after 
01.04.2014. It also has the condition of lock-in period of 8 
years for use of assets. 

 
FISCAL INCENTIVES: 
 

 One-tenth of the expenditure on prospecting, extraction and 
production of certain minerals during five years ending with the 
first year of commercial production is allowed as a deduction 
from the total income. 

 Export profits from specified minerals and ores are eligible for 
certain concessions. 

 Minerals in their finished form are exempt from excise duty. 

 There is low customs duty on capital equipment used for 

 Sektörle ilgili olarak ithal edilen ürünlere yönelik uygulanan 
Temel Gümrük Vergisi (BCD) % 5 oranından % 2.5 oranına 
düşürülmüştür. 

 Kömür katranına (zifte) uygulanan Temel Gümrük Vergisi yüzde 
10’dan  %5’e düşürülmüştür. 

 Batarya atıkları ve batarya hurdalarına yönelik uygulanan 
Temel Gümrük Vergisi (BCD) yüzde 10’dan  %5’e 
düşürülmüştür. 

 Yüksek nitelikteki kireç taşına ve kaliteli çelik dolomite 
uygulanan Temel Gümrük Vergisi %5’ den %2.%’e indirilmiştir. 

 Değerli ve yarı değerli işlenmemiş taşlara yönelik % 100 
oranında gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 

 Yabancı bir laboratuar veya acenteden alınan sertifikasyonun 
ibraz edilip kanıtlanması suretiyle kesilmiş ve işlenmiş olan 
elmasların yenilen ithaline ilişkin parametreler değişmiş olup, bu 
bağlamda ticaretin artırılması amaçlanmaktadır. 

 Yatırım Yasasının 35 AD maddesi doğrultusunda yatırımla ilgili 
vergi teşvikleri ilgili masrafların yapıldığı bir önceki yılda maruz 
kalınan sermaye masrafları harcamalarının hepsi için 
uygulanmakta olup, ancak arazi giderleri ve finansal yatırımlar 
hariçtir. 

 Yeni sektörlerdeki büyümeyi teşvik etmek amacıyla yeni 
faaliyetler yukarda belirtilen yasa kapsamına alınmıştır. 
Madencilik sektörü ile ilgili unsurlar aşağıdaki gibidir: 

 Demir cevherinin nakliyesine yönelik bir boru hattının 
döşenmesi ve işletilmesi öngörülmektedir. 

 Yukarda belirtilen işletmeler 01.04.2014 tarihinden sonra 
faaliyetlerine başlayacak olup, bu işletmelerin sekiz yıl boyunca 
varlıklarını herhangi bir başka ülkeye transfer etmeleri 
engellenmiştir. 

 
MALİ TEŞVİKLER: 
 

 Üretimin birinci yılından  başlamak üzere beş yıl içerisinde belirli 
madenlerin çıkarılması ve işlenmesine yönelik masrafların onda 
birinin toplam gelirden tenzil edilmesine izin verilmektedir. 

 Belirli minerallere ve cevherlere yönelik elde edilen ihracat 
gelirleri için belirli vergi indirimleri uygulanmaktadır. 

 Mamul mineraller tüketim vergisinden muaf tutulmuştur. 



minerals on nickel, tin, pig iron and unwrought aluminium. 

 Capital goods imported for mining under the EPCG scheme 
qualify for concessional customs duty subject to certain export 
obligations. 

 
STATE INCENTIVES 
 

 Each state in India offers additional incentives for industrial 
projects, related to specific sector. Incentives have been 
provided in areas such as subsidised land cost, the relaxation 
of stamp duty on the sale or lease of land, power tariff 
incentives, a concessional rate of interest on loans, investment 
subsidies and tax incentives, backward areas subsidies and 
special incentive packages for mega projects. 

 

 Nikel, kalay dökme demir- pik demir ve işlenmemiş alüminyum 
için kullanılan sermaye teçhizatlarına yönelik düşük gümrük 
vergisi uygulanmaktadır. 

 EPCG programı doğrultusunda madencilik amacıyla ithal edilen 
sermaye mallarının ihracatıyla ilgili belirli koşulların 
karşılanması suretiyle gümrük vergisi indirimleri 
uygulanmaktadır. 

 
DEVLET TEŞVİKLERİ 
 

 Hindistandaki bütün eyaletlerde sübvansiyonlu arazi masrafları, 
arazinin satışı ve kiralanmasına yönelik damga vergisi 
muafiyeti, enerji kullanımına yönelik tarife teşvikleri, alınan 
krediler için tahakkuk ettirilen faizlere ilişkin uygulanacak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
indirimler, yatırım sübvansiyonları, vergi teşvikleri ve mega 
projelere yönelik özel teşvik paketleri uygulanmaktadır. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 
IRON & STEEL: 
 

 The iron and steel segment offers a product mix which includes 
hot rolled parallel flange beams and columns rails, plates, 
coils, wire rods, and continuously cast products such as billets, 
blooms, beams, blanks, rounds and slabs as well as metallics 
and ferro alloy. 

 
COAL: 
 

 The coal market consists of primary coal such as anthracite, 
bitumen and lignite. 

 
ALUMINIUM: 
 

 The aluminium segment includes alumina chemicals, primary 
aluminium, aluminium extrusions and aluminium rolled 
products. 

 
 

YATIRIM FIRSATLARI 
 
DEMİR VE ÇELİK: 
 

 Demir ve çelik segmentinde geniş bir yelpazede ürün mevcut 
olup, bunlar sıcak haddeden geçmiş paralel geniş başlıklı 
girişleri, kolon ızgaralarını, plakaları, bobinleri, tel demirleri ve 
örneğin kütük demirler, levha demirler ve ham demirler gibi 
dökme ürünlerin yanı sıra metalik ve demir alaşımlarını 
içermektedir. 

 
KÖMÜR: 
 

 Kömür piyasası temelde antrasit, bitumen ve linyit gibi 
unsurlardan oluşmaktadır. 

 
 
ALÜMİNYUM: 
 

 Alüminyum segmenti kimyasalları, temel alüminyumu, 
alüminyum sıkmalarını ve haddeden geçirilmiş olan alüminyum 
ürünlerini içermektedir. 



BASE METALS: 
 

 The base metals market consists of lead, zinc, copper, nickel 
and tin. 

 
PRECIOUS METALS & MINERALS: 
 

 The precious metals market includes gold, silver, platinum, 
palladium, rhodium and diamonds. 

 

HAM METALLER (BAZ METALLER): 
 

 Baz metaller piyasası kurşun, çinko, bakır, nikel ve kalaydan 
oluşmaktadır. 

 
DEĞERLİ METALLER VE MİNERALLER: 
 

 Değerli metaller piyasası altın, gümüş, platinyum, paladyum, 
rodyum ve elmasları içermektedir. 

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 BHP Billiton (Australia) 

 Rio Tinto (Australia) 

 Vedanta Resources (UK) 

 Indian Resources Limited (Australia) 

 JFE Steel Corporation (Japan) 

 Australian Indian Resources (Australia) 

 China Steel Corporation (Taiwan) 

 NSL Consolidated (Australia) 

 Kolar Gold (Guernsey) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 BHP Billiton (Avustralya) 

 Rio Tinto  (Avustralya) 

 Vedanta Resources (İngiltere) 

 Indian Resources Limited  (Avustralya) 

 JFE Steel Corporation (Japonya) 

 Australian Indian Resources  (Avustralya) 

 China Steel Corporation (Tayvan) 

 NSL Consolidated  (Avustralya) 

 Kolar Gold (Guernsey) 
 

AGENCIES 
 

 The Ministry of Mines, Government of India 

 Federation of Indian Mineral Industries 

 The Geological Survey of India 

 The Indian Bureau of Mines 

 The Aluminium Association of India 
 

KURUMLAR 
 

 Hindistan Madencilik Bakanlığı 

 Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu 

 Hindistan Coğrafi Araştırmalar Kurumu 

 Hindistan Mayın Bürosu 

 Hindistan Alüminyum Derneği 

 



OIL AND GAS        PETROL VE GAZ 
 

SUMMARY 
 

 96 Trillion Cubic Feet of estimated shale gas reserves. 

 47 Trillion Cubic Feet of proven natural� gas reserves. 

 800 MMT of proven oil reserves. 

 4th largest consumer of crude oil and petroleum products in 
the world. 

 2nd largest refiner in Asia. 
 

 

ÖZET 
 

 Hindistan'da yaklaşık 96 trilyon kübik kadem şist gazı(kaya 
gazı- kaya doğalgazı ) olduğu tahmin edilmektedir. 

 Hindistan'da 47 trilyon kübik kadem doğalgaz rezervlerinin 
olduğu tespit edilmiştir.  

 Hindistan'da 800 milyon metrik ton petrol rezervlerin olduğu 
belirlenmiştir. 

 Hindistan, dünyada ham petrol ve petrol ürünleri açısından 
dünyanın en büyük dördüncü tüketicisidir. 

 Hindistan'da Asya'nın en büyük ikinci rafinerisi mevcuttur. 
 

REASONS TO INVEST 
 

 Policies such as the New Exploration Licensing Policy and the 
Coal Bed Methane Policy have been put in place to encourage 
investments across the industry value chain. Thirty-four blocks 
were put up for bidding in the ninth round of the N.E.L.P. 

 Demand for primary energy in India is to increase threefold by 
2035 to 1,516 Million Tonnes of Oil Equivalent from 563 Million 
Tonnes of Oil Equivalent in 2012. 

 Several industries are increasing consumption of natural gas in 
operations. 

 Several domestic companies such as the Oil and Natural Gas 
Corporation, Reliance Industries Limited and Gujarat State 
Petroleum have reportedly found natural gas in deep waters. 

 As part of pricing reforms for the natural gas sector in 2013, the 
government approved a new pricing scheme to further align 
domestic prices with international market prices and to raise 
investment for the sector. 

 Despite being a net importer of crude oil, India has become a net 
exporter of petroleum products by investing in refineries designed 
for export, particularly in Gujarat. 

 Several private companies have emerged as important players in 
the past decade. Cairn India, a subsidiary of British company 
Cairn Energy, controls more than 20% of India’s crude oil 
production through its operation of major stakes in the Rajasthan 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Yeni Araştırma Lisans Politikası  (NELP) ve Kömür Yatakları 
Metam Politikası söz konusu endüstriye yapılacak yatırımları 
teşvik etmek amacıyla belirlenmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda 
NELP’ nin dokuzuncu etabında 34 bloğa yönelik ihaleler 
gerçekleştirilmiştir, 

 Hindistan'daki enerji talebi 2012 yılı itibarıyla 563 milyon ton 
petrol dengi unsurlara tekabül etmekte olup, bu miktarın 2035 
yılına kadar 1.516 milyon ton petrol dengi unsurlara tekabül 
edeceği öngörülmektedir. 

 Hindistan'da çeşitli endüstrilerde doğalgaz tüketimi artmaktadır. 

 Oil and Natural Gas Corporation, Reliance Industries Limited ve 
Gujarat State Petroleum gibi yurtiçi şirketler derin sularda 
doğalgaz rezervleri bulmuşlardır. 

 2013 yılında doğalgaz sektörüne uygulanan fiyat reformlarının 
bir parçası olarak hükümet bu sektöre yapılacak  yatırımları 
artırma amacıyla ülkede uygulanan fiyatlarla uluslararası piyasa 
fiyatlarını aynı seviyeye getirme yönünde yeni bir fiyat taslağını 
önerisini onaylamıştır. 

 Hindistan ham petrol ithalatçısı olmasına rağmen özellikle 
Gujarat eyaletinde olmak üzere ülkedeki rafinerilere sürekli 
yatırım yapmak suretiyle petrol ihracatçısı haline gelmiştir. 

 Son on yıl içerisinde ülkede çeşitli özel şirketler önemli 
oyuncular olarak ortaya çıkmış olup, bu bağlamda Cairn Energy 



and Gujarat regions and the Krishna-Godavari basin. 

 Private companies such as Reliance Industries Limited and Essar 
Oil have become major refiners. 

 The government is preparing to issue the 10th round of bidding 
for the National Exploration Licensing Policy. 

 It is a transparent and level playing field for private investors and 
national oil companies – both enjoy the same fiscal and contract 
terms. 

 60% of the prognosticated reserves of 28,000 MMT are yet to be 
harnessed. 

 

adlı İngiliz şirketinin iştiraki niteliğinde olan Caim India Şirketi 
Rajasthan ve Gujarat bölgelerinde ve Krishna-Godavari 
havzasında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile Hindistan'daki ham 
petrol üretiminin % 20’den fazlasını kontrol etmektedir. 

 Örneğin Reliance Industries Limited ve Essar Oil gibi özel 
şirketler önemli petrol rafinerileri haline gelmiştir. 

 Hükümet Ulusal Araştırma Lisans Politikası doğrultusunda 
onuncu etap ihale çalışmalarını yayınlama hazırlığı 
yapmaktadır. 

 Hindistan gerek uygulanmakta olan mali politikalar, gerekse ilgili 
sözleşmelerdeki hüküm ve şartlar itibarıyla herhangi bir ayrımı 
içermeyecek şekilde gerek özel sektördeki yatırımcılar, gerekse 
ulusal petrol şirketleri için şefaat ve adil bir politika benimsemiş 
bulunmaktadır. 

 Ülkede 28 milyar metrik tona tekabül eden ancak halen 
kullanılmamış olan % 60 oranında rezervi olduğu tahmin 
edilmektedir. 

 

STATISTICS 
 

 The oil and gas industry ranks amongst India’s six core 
industries. 

 India was the fourth largest consumer �of crude oil and 
petroleum products in the world in 2013, after the United States, 
China and Japan. 

 Oil imports constitute over 80% of India’s total domestic oil 
consumption as of May, 2014. 

 Oil and gas contribute 39.2% to primary energy consumption. 

 During 2013-14, natural gas constituted about 7.8% of the energy 
mix. 

 India had 47 Trillion cubic feet of proven natural gas reserves at 
the beginning of 2014. Approximately 34% of total reserves are 
located onshore, while 66% are offshore. 

 Investments worth USD 70 Billion are expected across the oil and 
gas value chain during 2012–17. 

 At the end of 2013, India had 215.066 MMTPA of refining 
capacity, making it the second largest refiner in Asia after China. 
Private joint venture companies own about 41% of total capacity. 

 India increasingly relies on imported LNG; the country was the 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Petrol ve gaz endüstrisi Hindistan'da altı temel endüstri 
arasında yerini almaktadır. 

 Hindistan 2013 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nden 
Çin'den ve Japonya'dan sonra dünyada en büyük dördüncü 
ham petrol ve petrol ürünleri tüketicisidir. 

 2014 yılı mayıs ayı itibarıyla Hindistan’daki toplam yurtiçi petrol 
tüketiminin %80 ‘inden fazlası ithal edilmektedir. 

 Petrol ve gaz ülkedeki enerji tüketimine %39,2 oranında katkıda 
bulunmaktadır. 

 2000-2014 yılları esnasında üretilen doğalgaz ülkede toplam 
elde edilen enerjinin %8,7’sini teşkil etmektedir. 

 2014 yılının başı itibarıyla Hindistan'da 47 trilyon kübik kadem 
kanıtlanmış olan doğalgaz rezervlerinin olduğu tespit edilmiştir. 
Söz konusu bu doğalgaz rezervlerinin yaklaşık olarak %34’ü 
karasal alanlarda %66’sı ise denizde bulunmaktadır. 

 2012-2017 yılları arasında petrol ve doğalgaz sektörüne 
yapılacak olan yatırımların 70 milyar Amerikan dolarına tekabül 
etmesi beklenmektedir. 

 2013 yılı itibarıyla Hindistan'ın 215.066 MMTPA rafineri 



fourth-largest LNG importer in 2013 and accounted for 5.5% of 
global imports. 

 India’s crude oil pipeline network spans just under 9,460 miles 
and has a total capacity of 129.4 MMTPA. 

 

kapasitesi mevcut olup buda Hindistan'ı Çin'den sonra Asya'da 
ikinci en büyük rafineri kapasitesine sahip olan ülke kılmaktadır. 
Bu bağlamda toplam kapasitenin yaklaşık %41’i özel sektör ve 
kamu müşterek ortaklığı şirketleri tarafından yönetilmektedir. 

 Hindistan'da LNG ithalatı sürekli olarak artmakta olup, bu 
bağlamda Hindistan 2013 yılı itibariyle dünyanın en büyük 
dördüncü LNG ithalatçısıdır. LNG ithalatı ülkedeki toplam 
ithalatın %5,5’ine tekabül etmektedir. 

 Hindistan'daki ham petrol boru hatları şebekesi 9.460 mil 
uzunluğunda olup,  toplam 129.4 MMTPA kapasite söz 
konusudur. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 As part of International Energy Outlook 2013, EIA projects in 
India and China will account for about half of global energy 
demand growth through 2040, with India’s energy demand 
growing at 3% per year. 

 India held nearly 800 MMT of proven oil reserves at the beginning 
of 2014, mostly in the western part of the country. 

 About 44% of reserves are onshore resources, while 56% are 
offshore. The country’s natural gas pipeline network amounted to 
over 15,340 kms �in 2013 and a proposed expansion of 30,000 
kms is envisaged by 2018-19. 

 Gas Intitial is in place for CDM established at 10 TCF with the 
possibility of an upside. 

 The goverment has decided to set up strategic storage of 5.03 
MMT�of crude oil at 3 locations – Visakhapatnam, Mangalore 
and Padur. 

 The government unveiled plans to add another 91 Million barrels 
�to its crude oil capacity to protect India from supply disruptions 
by 2017. 

 India projects an increase of the country’s refining capacity to 
307.366 MMTPA by 2017 based on its current Five Year Plan 
(2012-17) to meet rising domestic demands and export markets. 

 The government is in the process of determining the structure of 
petroleum contracts between the government and companies. 
The current system includes a production-sharing mechanism, 
allowing producers to recover exploration costs during production 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 2013 yılı uluslararası enerji perspektifinin bir parçası olarak 
Hindistan ve Çin'de uygulanacak EIA projeleri Hindistan'ın 
enerji talebindeki yıllık %3 oranında büyümeyle 2040 yılına 
kadar global enerji talebindeki büyümenin yaklaşık  yarısına 
tekabül edecektir. 

 Birçoğu ülkenin batı bölgesinde olmak üzere 2014 yılının başı 
itibarıyla Hindistan'da 800 milyon metrik ton kanıtlanmış petrol 
rezervlerinin olduğu tespit edilmiştir. 

 Söz konusu petrol rezervlerinin yaklaşık %44’ü karasal 
alanlarda olup, yüzde 56’sı ise denizde bulunmaktadır. Ülkenin 
doğalgaz, petrol boru hattı şebekesi 2013 yılı itibariyle 15.340 
km’ ye tekabül etmekte olup, 2018-2019 yılına kadar 30.000 
kilometrelik bir doğalgaz boru şebekesinin döşenmesi 
planlanmaktadır 

 10 TFC olarak belirlenmiş olan CMD için doğalgaz teşvik 
programı uygulanmaktadır. 

 Hükümet Visakhapatnam, Mangalore ve  Padur  bölgelerinde 
olmak üzere üç yerde 5.03 milyon metrik ton stratejik ham 
petrol depolama tesislerini kurmaya karar vermiştir. 

 Hindistanı tedarik problemlerinden korumak için hükümet 2017 
yılına kadar ham petrol kapasitesine 91 milyon varil ilave etme 
planlarını açıkladı. 

 2012 -2017 yıllarını içeren mevcut Beş Yıllık Plan 
doğrultusunda Hindistan artan yurtiçi talebi karşılamak amacıyla 
2017 yılına kadar ülkenin mevcut rafineri kapasitesini 307.366 



before sharing profits with the government. 

 In recent years, major discoveries in the Barmer basin in 
Rajasthan and the offshore Krishna-Godavari basin by smaller 
companies such as the Gujarat State Petroleum Corporation and 
Andhra Pradesh Gas Infrastructure Corporation hold some 
potential to diversify the country’s production. 

 

MMTPA’ya yükseltmeyi amaçlamaktadır.  

 Söz konusu mevcut sistem birim üretim paylaşım 
mekanizmasını içermekte olup, bu mekanizma doğrultusunda 
üreticiler hükümetle kar paylaşımından önce üretim işlemleri 
esnasında maruz kalmış oldukları giderleri tenzil etmelerine 
olanağı bulmuşlardır. Bu bağlamda hükümet kamu sektörü ile 
özel şirketler arasında addedilecek olan petrol sözleşmelerinin 
içeriğini belirleme yönünde hazırlık yapmaktadır. 

 Son yıllarda Gujarat State Petroleum Corporation ve Andhra 
Pradesh Gas Infrastructure Corporation gibi küçük şirketler 
tarafından Rajasthan’daki Barmer ve Krishna-Godavari 
havzasında önemli ölçüde rezervlerin olduğu tespit edilmiş olup, 
‘’Andhra Pradesh Gas Infrastructure Corporation’’ Şirketinin 
ülkenin üretimini çeşitlendirme potansiyeli bulunmaktadır. 

 

FDI POLICY 
 

 FDI upto 100% is permitted under automatic route in exploration 
activities of oil and natural gas fields, infrastructure related to the 
marketing of petroleum products and natural gas, marketing �of 
natural gas and petroleum products, petroleum product pipelines, 
natural gas/pipelines, LNG re-gasification, market study and 
formulation and petroleum refining in the private sector. 

 FDI in the above activity is subject to the existing policy and 
regulatory framework in the oil marketing sector and the policy of 
the government on private participation in exploration of oil and 
the discovered fields of national oil companies. 

 FDI upto 49% is permitted under automatic route in petroleum 
refining �by Public Sector Undertakings (PSUs), without any 
disinvestment or dilution of domestic equity in the existing PSUs. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Petrol ve doğalgaz alanlarında gerçekleştirilen araştırma 
faaliyetleri, petrol ürünleri ve doğalgazın pazarlanmasıyla ilgili 
altyapılar,  petrol ürünleri ve doğalgazın pazarlanması, petrol 
ürünlerine ilişkin boru hatları ve doğalgaz boru hatlarıyla ilgili 
olarak gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri konusunda %100 
oranında doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 Yukarda belirtilen faaliyet alanlarının dışında gerçekleştirilecek 
olan doğrudan yabancı yatırımlar petrol sektörüne ilişkin mevcut 
politika ve yönetmelikler doğrultusunda ve ulusal petrol 
şirketlerine yönelik petrol ve doğalgaz rezervlerinin 
araştırmasına ilişkin hükümet politikası doğrultusunda 
yönetilmektedir. 

 Kamu Sektörü Faaliyetleri (PSU'lar) doğrultusunda petrol 
rafinerilerine ilişkin otomatik rotaya göre % 49 oranında 
doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 
 

SECTOR POLICY 
 

 The Integrated Energy Policy, 2006 outlines goals for dealing with 
challenges faced by India’s energy sector. 

 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 

 2006 tarihli Entegre Enerji Politikası bağlamında Hindistan 
enerji sektörünün karşı olduğu problemlerin çözüme 
kavuşturulması amaçlanmaktadır. 



 The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 
regulates refining, processing, storage, transportation, 
distribution, marketing and the sale of petroleum, petroleum 
products and natural gas. 

 The Auto Fuel Policy, 2003 provides a roadmap to comply with 
various vehicular emission norms and corresponding fuel quality 
upgrading requirements over a period of time. 

 The National Biofuel Policy, 2009 promotes bio-fuel usage, the 
Government of India has provided a 12.36% concession on 
excise duty on bio-ethanol and exempted bio-diesel from excise 
duty. 

 The National Exploration Licensing Policy, 1999 provides a 
contract framework for the exploration and production of 
hydrocarbons. Licenses for exploration are awarded through �a 
competitive bidding system – nine rounds of bidding were 
completed as of 2011. 

 52 Blocks proposed to be offered under N.E.L.P.X . The offer is 
de-risked to the extent of all necessary statutory clearances 
having been pre-obtained. 

 The Coal Bed Methane Policy, 1997 encourages exploration and 
production of coal bed methane as a new eco-friendly source of 
energy. 

 The Petroleum Rules, 1976 contains provisions for regulations 
governing pollution, safety and other operating standards. 

 The Policy on Shale Gas & Oil, 2013 allows companies to apply 
for shale gas and oil rights in their petroleum exploration licenses 
and petroleum mining leases. 

 

 2006 tarihli Petrol ve Doğalgaz Düzenleme Kurulu Yasası 
doğrultusunda petrol, petrol ürünleri ve doğalgazın rafine 
edilmesi, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi,  dağıtılması, 
pazarlanması ve satışına yönelik hususlar düzenlenmektedir. 

 2003 tarihli Oto Yakıt Politikası doğrultusunda çeşitli araçların 
emisyon normları konusunda ve belirli bir süre içerisinde yakıt 
kalitesinin artırılmasına yönelik bir yol haritası belirlenmiştir. 

 2009 tarihli Ulusal Biyoyakıt Politikası doğrultusunda biyoyakıt 
kullanımı teşvik edilmektedir. Hindistan hükümeti biyoetanole 
yönelik %112,36’ya tekabül eden tüketim vergisi muafiyeti 
uygulamakta olup, ayrıca biyodizel yakıtlar tüketim vergisinden 
muaf tutulmaktadır. 

 1999 tarihli Ulusal Araştırma Lisans Politikası doğrultusunda 
hidrokarbonların araştırılması ve üretimine yönelik bir çerçeve 
sözleşme çalışması geliştirilmiştir. Bu bağlamda 
hidrokarbonların araştırılmasına yönelik lisanslar ihale 
sistemiyle verilmekte olup, bu konuda 2011 yılı itibarıyla 
dokuzuncu ihale tamamlanmıştır. 

 N.E.L.P.X politikası doğrultusunda 52 bloğun yapılması 
öngörülmektedir. Bu bağlamda gereksinim duyulan bütün yasal 
işlemlerin yapılmış olması ve lisansların daha önceden alınmış 
olması gerekmektedir. 

 1997 tarihli Kömür Yatakları Metan Yasası doğrultusunda 
ekolojik açıdan çevreye dost bir enerji kaynağı olarak kömür 
yatakları metan gazı araştırmaları ve üretimi teşvik edilmektedir. 

 1976 tarihli Petrol Yasasında kirlilik, güvenlik ve ilgili tesislerin 
çalıştırılması ile ilgili unsurlar ve standartlara yönelik hüküm ve 
şartlar bulunmaktadır. 

 2013 tarihli Şist Gazı (kaya doğalgazı) Gaz ve Petrol Yasası 
doğrultusunda petrol tesislerinin kiralanması ve petrol araştırma 
lisanslarına yönelik  şirketlerin başvuruda bulunmalarına olanak 
sağlanmıştır. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET: 
 

 Cut in excise duty of branded petrol from INR 7.50 per litre �to 
INR 2.35 per litre. 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 Her bir litre petrole uygulanan tüketim vergisi 7.50 Hindistan 
Rupisinden 2.35 Hindistan Rupisine düşürülmüştür. 



 An additional 15,000 km of gas pipeline will be developed using 
appropriate PPP models. 

 Reduction in fuel subsidies through appropriate measures. 

 Section 25 of The Customs Act is being amended to provide that 
the customs duties on mineral oils like oil and gas extracted or 
produced in the continental shelf of India or the exclusive 
economic zone of India shall not be recovered for the period prior 
to 7th February, 2002. 

 
FISCAL INCENTIVES: 
 

 All exploration and drilling costs are 100% tax-deductible. Such 
costs are aggregated until the year of commencement of 
commercial production. 

 A special deduction is available for provisions made for site 
restoration expenses if the amount is deposited in a designated 
bank account. The deduction is the lower of the following 
amounts: the amount deposited �in a separate bank account or 
site restoration account, or 20% of the profits of the business in 
the relevant financial year. 

 
STATE INCENTIVES: 
 

 Apart from the above, each state in India offers additional 
incentives for industrial projects. Incentives are provided in 
areas such as subsidised land cost, the relaxation of stamp 
duty on sale/lease of land, power tariff incentives, concessional 
rates of interest on loans, investment subsidies and/or tax 
incentives, backward areas subsidies, special incentive 
packages for mega projects. 

 
 
EXPORT INCENTIVES: 
 

 Under the Exports Promotion Capital Goods Scheme, the 
import of capital goods at a zero basic custom duty is allowed 
for export purposes. Capital goods for the pre/post production 
stage are also permitted. The exports are to be effected 
equivalent to six times the duty saved on capital goods. 

 Uygun PPP (kamu özel sektör ortaklığı doğrultusunda) 
modelleriyle ilave 15.000 kilometre gaz boru hattının döşenmesi 
öngörülmektedir. 

 Uygun tedbirlerin alınması suretiyle yakıt sübvansiyonlarında 
azalışlar ön görülmektedir. 

 Tüketici Yasasının 23 numaralı maddesi, çıkarılan petrol gazı 
gibi veya Hindistan'da üretilen ürünlere yönelik 7 Şubat 2002 
öncesi için uygulanmaması öngörülmektedir. 

 
MALİ TEŞVİKLER: 
 

 Bütün araştırma ve kazılarla ilgili maliyetler %100 oranında 
vergiden tenzil edilmektedir. Söz konusu bu nevi maliyetler 
ticari üretimin başladığı yıla kadar toplanmak suretiyle ilgili vergi 
indirimi uygulanmaktadır. 

 İlgili meblağın belirli bir banka hesabına yatırılması koşuluyla 
restorasyon amaçlı yapılan masraflara yönelik özel bir indirim 
uygulanmaktadır. Bu indirim aşağıda belirtilen meblağlardan 
hangisi daha düşükse ona göre uygulanmaktadır: İlgili unsurun 
restorasyonu amacıyla ayrı bir banka hesabına yatırılan parasal 
meblağ veya ilgili mali yılda edinilen işletme karının % 20’si: 

 
DEVLET TEŞVİKLERİ:  
 

 Yukarda belirtilen unsurların yanı sıra Hindistan'daki bütün 
eyaletlerde endüstriyel projelere yönelik ilave teşvikler 
uygulanacaktır. Sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı 
ve kiralanmasına yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji 
kullanımına yönelik tarife teşvikleri, alınan kredilere yönelik  
tahakkuk ettirilen faizlere ilişkin uygulanacak indirimler, yatırım 
sübvansiyonları, vergi teşvikleri ve mega projelere yönelik özel 
teşvik paketleri uygulanmaktadır. 

 
 
İHRACAT TEŞVİKLERİ: 
 

 İhracatın teşvik edilmesine yönelik sermaye mallarına ilişkin 
teşvik doğrultusunda ihracat amaçlı olarak sermaye mallarına 
hiçbir gümrük vergisi uygulanmamaktadır. Aynı zamanda üretim 



Exports are to be completed in 6 years. 
 
 
FOCUS MARKET SCHEME: 
 

 The basic objective is to offset high freight cost and other 
externalities to select international markets. A benefit of 3% 
transferable duty-free credit entitlement for specified countries 
has been envisaged; special focus markets get 4% benefits. 

 
AREA-BASED INCENTIVES: 
 
Incentives for units in special economic zones (SEZs) and national 
investment and manufacturing zones (NIMZs) are specified in respective 
acts.Plans have been made for the setting up of projects in special areas 
such as the North-east, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and 
Uttarakhand. 

öncesi veya üretim sonrası sermaye mallarının ithaline de izin 
verilmektedir. Bu bağlamda yapılan ihracat miktarının ilgili 
sermaye mallarına yönelik ödenmeyen gümrük vergisinin altı 
katına tekabül etmesi şartı aranmaktadır. Bu doğrultuda 
yapılacak olan ihracatın altı yılda tamamlanması gerekmektedir. 

 
PAZARA ODAKLANAN TEŞVİK: 
 

 Bu teşvikin amacı yüksek navlun giderlerini ve diğer giderleri 
uluslararası piyasaların hedeflenmesi bağlamında 
dengelemektir. Bu yönde belirli ülkelere yönelik   % 3 oranında 
gümrük vergisi muafiyeti uygulanmakta olup, ayrıca yine belirli 
pazarlar da  %4 oranında kar elde etmektedir. 

 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER: 
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek projelere ilişkin ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerine yönelik  
teşvikler uygulanacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
SHALE: 
 

 India has technically recoverable shale gas resources of nearly 
96 Trillion cubic feet. 

 
UNDERGROUND COAL GASIFICATION: 
 

 Coal gasification has been identified as one of the end uses 
under the government’s captive mining policy. 

 

YATIRIM FIRSATLARI 
ŞİST GAZI (KAYA GAZI): 
 
 

 Hindistan'da teknik olarak çıkarılması mümkün olabilen yaklaşık 
96 trilyon kübik kademŞist gazı (kaya gazı) mevcuttur. 

 
YER ALTINDAKİ KÖMÜRLERİN GAZDAN ARINDIRILMASI: 
 

 Kömürlerin gazından arındırılması hükümetin madencilik 
politikası bağlamında temel öncelikli amaçlardan biri olarak 



OPPORTUNITIES FOR E&P SERVICES AND EQUIPMENT 
COMPANIES: 
 

 48% of the country’s sedimentary area is yet to be explored. 
The city gas and distribution sector offers opportunities for both 
incumbents and new companies.The Petroleum and Natural 
Gas Regulatory Board allows the following incentives to 
authorized entities: the infrastructure exclusivity is available to 
the authorized entity for a period of 25 years. Exclusivity for the 
activity of marketing of natural gas is allowed to the authorized 
entity for a period of 5 years. For incumbents, the marketing 
exclusivity extends to a period of 3 years. 

 
 
 
 
OPPORTUNITIES FOR PIPELINE TRANSPORTATIONS: 
 

 Compared to advanced economies like the US, where more 
than 60% of petroleum product movement happens by 
pipeline, in India, currently, only 35% of product movement 
happens over pipelines. 

 
THE REFINING SECTOR: 
 

 India is already a refining hub with 21 refineries and 
expansions planned for tapping foreign investment in export-
oriented infrastructure, including product pipelines and export 
terminals. 

 
OPPORTUNITIES FOR FOREIGN INVESTMENTS AND 
TECHNOLOGY PARTNERSHIPS IN THE UPSTREAM SECTOR: 
 

 Securing supplies is expected to remain on top of India’s 
energy agenda for the forseeable future. While exploration 
activity has taken place on land and in shallow basins across 
the country, it is believed by many that deep water and ultra-
deep water oil and gas resources hold the key to substantially 
increasing domestic production. This creates a plethora of 

belirlenmiştir. 
 
E-P HİZMETLERE VE EKİPMAN ŞİRKETLERİNE YÖNELİK 
SAĞLANAN FIRSATLAR: 
 

 Ülkedeki sediment bölgelerinin hala %48’i araştırılmamıştır. 
Kent gazı ve dağıtım sektörlerinde yeni fırsatlar sunulmaktadır. 
Petrol ve Doğalgaz Düzenleme Kurulu ilgili yetkilendirilen tüzel 
kişilikler için aşağıda belirtilen teşviklerin uygulanmasına izin 
vermiştir: 25 yıl boyunca yetkili tüzel kişiliğe altyapı konusunda 
teşvikler uygulanmaktadır. Sadece ilgili yetkilendirilmiş olan 
tüzel kişilikler tarafından doğalgazın pazarlanmasına 5 yıl 
boyunca izin verilmektedir. Ayrıca iştirak niteliğinde olan 
kuruluşlar için bu bağlamda verilen pazarlama izni 3yıl daha 
uzatılmaktadır. 

 
BORU HATTI KANALIYLA YAPILAN NAKLİYELERE YÖNELİK 
SAĞLANAN FIRSATLAR: 
 

 Amerika gibi petrol ürünlerinin % 60’dan daha fazlasının boru 
hattı kanalıyla naklinin sağlandığı gelişmiş ekonomileri olan 
ülkelere kıyasla Hindistan'da petrol ürünlerinin sadece %35’inin 
nakli boru hattı kanalıyla sağlanmaktadır 

 
RAFİNERİ SEKTÖRÜ: 
 

 Ürün boru hatları ve ihracat terminalleri de dâhil olmak üzere 
ihracat odaklı alt yapı açısından yabancı yatırımların 
çekilmesine yönelik genişleme planlarının sunulduğu 
Hindistan'da hâlihazırda 21 rafineriyi içeren bir potansiyel 
mevcuttur. 

 
PETROL SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ ORTAKLARINA VE YABANCI 
YATIRIMCILARA SAĞLANAN FIRSATLAR: 
 

 Yakın bir gelecekte ilgili tedarik malzemelerinin sağlanması 
Hindistan'ın enerji gündeminin en üstünde yer almaktadır. 
Bütün ülkede karasal alanlarda ve sığ havzalarda yapılacak 
olan araştırma faaliyetleriyle bu nevi karasal alanlarda ve derin 



opportunities for strategic investors having relevant technical 
expertise and financial muscle. 

 

sularda bulunacak petrol ve gaz kaynaklarının ülkedeki üretimi 
önemli ölçüde artıracağına inanılmaktadır. Bu ise teknik alanda 
uzmanlık bilgilerine sahip olan ve bu bağlamda finansal güce 
sahip olan stratejik yatırımcılar açısından fırsatlar sağlayacaktır. 

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 British Petroleum (UK) 

 Cairn Energy (India) 

 Shell (UK) 

 BG Group (Scotland) 

 Niko Resources (Canada) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 British Petroleum (İngiltere) 

 Cairn Energy (Hindistan) 

 Shell (UK) 

 BG Group (İskoçya) 

 Niko Resources (Kanada) 
 

AGENCIES 
 

 Ministry of Petroleum & Natural Gas 

 Oil Industry Development Board 

 Petroleum Conservation Research Association 

 Directorate General of Hydrocarbons 

 Petroleum Planning & Analysis Cell 
 

KURUMLAR 
 

 Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı 

 Petrol Sanayi Geliştirme Kurulu 

 Petrol Koruma Araştırma Derneği 

 Hidrokarbonlar Genel Müdürlüğü 

 Petrol Planlama ve Analiz Departmanı 

 



 
PHARMACEUTICALS       FARMASÖTİKLER 
 

SUMMARY 
 

 3rd largest pharmaceuticals market by 2020. 

 20% of global exports in generics. 

 USD 45 Billion in revenue by 2020. 

 USD 26.1 Billion in generics by 2016. 

 USD 200 Billion to be spent on infrastructure by 2024. 

 49% of all drug master filings registered in the USA. 
 
 

ÖZET 
 

 Hindistan'ın 2020 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü 
farmasötik pazarı olması beklenmektedir. 

 Jenerik alanda yapılacak ihracatın global ihracatın % 20’sine 
tekabül edeceği öngörülmektedir. 

 2020 yılına kadar 45 milyar Amerikan Doları gelir elde edileceği 
öngörülmektedir. 

 2024 yılına kadar altyapıya 200 milyar Amerikan dolarının 
harcanması planlanmaktadır. 

 Amerika'da ilaçlara yönelik yapılan başvuruların %49’unun 
tescil edilmesi beklenmektedir. 

 

REASONS TO INVEST 
 

 India is expected to rank amongst the top three pharmaceutical 
markets in terms of incremental growth by 2020. 

 India is the sixth largest market globally in terms of size. 

 India’s generic drugs account for 20% of global exports in terms 
of volume, making the country the largest provider of generic 
medicines globally. 

 India’s cost of production is significantly lower than that �of the 
USA and almost half of that of Europe. 

 A skilled workforce as well as high managerial and technical 
competence. 

 Economic prosperity is likely to improve affordability for generic 
drugs in the market. 

 Approval time for new facilities has been drastically reduced. 
 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan'ın 2020 yılına kadar birleşip büyüme açısından 
dikkate alındığında dünyanın en üst üç farmasötik piyasası 
arasına girmesi beklenmektedir. 

 Hindistan büyüklük olarak dünyada altıncı en büyük pazar 
niteliğindedir. 

 Hacim itibarıyla Hindistan'daki jenerik ilaçların global ihracatın 
% 20'sine tekabül edeceği beklenmekte olup, bu da ülkeyi 
global anlamda en büyük jenerik ilaç sağlayıcısı kılacaktır. 

 Hindistan'daki üretim maliyeti Amerika'ya göre çok önemli 
oranda daha düşük olup Avrupa'ya göre ise hemen hemen 
yarısına tekabül etmektedir. 

 Hindistan'da kaliteli bir işgücü ve aynı zamanda yüksek 
düzeyde yönetim ve teknik becerileri olan personel mevcuttur. 

 Hindistan'da jenerik ilaç piyasasındaki gelişmeleri 
destekleyecek bir ekonomik büyüme beklenmektedir. 

 Kurulan yeni tesislere yönelik onay süresi önemli ölçüde 
azaltılmıştır. 

 

STATISTICS 
 

 The country’s pharmaceuticals industry accounts for about 2.4% 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Ülkedeki farmasötik endüstrisi değer itibarıyla global farmasötik 



of the global pharma industry by value and 10% by volume. 

 Industry revenues are expected to expand at a CAGR of 12.1% 
during 2012-20 and reach USD 45 Billion. 

 The healthcare sector in India is expected to grow to USD 250 
Billion by 2020 from USD 65 Billion currently. 

 The generics market is expected to grow to USD 26.1 Billion by 
2016 from USD 11.3 Billion in 2011. 

 

endüstrisinin %2.4'üne hacim itibariyle ise %10'una tekabül 
etmektedir. 

 Endüstriden elde edilecek gelirin 2012-2020 yıllarında %12.1 
oranında bir birleşik büyüme kaydederek 45 milyar Amerikan 
dolarına ulaşması beklenmektedir. 

 Hâlihazırda 65 milyar Amerikan dolarına karşılık gelen 
Hindistan'daki sağlık bakım sektörünün 2020 yılına kadar 250 
milyar Amerikan dolarına ulaşması beklenmektedir. 

 2011 yılında 11.3 milyar Amerikan dolarına tekabül eden jenerik 
piyasanın 2016 yılına kadar 26.1 milyar Amerikan dolarına 
ulaşması beklenmektedir. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 Between 2011 and 2016, patent drugs worth USD 255 Billion are 
estimated to go off-patent leading to a huge surge in generic 
product and tremendous opportunities for companies. 

 In 2011, India’s OTC drug market stood at USD 3 Billion and a 
rise to USD 6.6 Billion is forecast by 2016. 

 With increasing penetration of chemists, especially in rural India, 
OTC drugs will be readily available. 

 Pharma companies have increased spending to tap rural markets 
and develop better infrastructure. The market share of hospitals 
�is expected to increase from 13.1% in 2009 to 26% in 2020. 

 Following the introduction of product patents, several 
multinational companies are expected to launch patented drugs 
in India. 

 The purported rise of lifestyle diseases in India is expected to 
boost industry sales figures. 

 Over USD 200 Billion is to be spent on medical infrastructure in 
the next decade. 

 Rising levels of education are set to increase the acceptability of 
pharmaceuticals. 

 India’s patient pool is expected to increase to over 20% in the 
next 10 years, mainly due to the rise in population. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 2011-2016 yılları arasında patentli ilaç satışlarının 255 milyar 
Amerikan dolarına tekabül edeceği ve bunun da jenerik 
ilaçlarda artışa yol açarak şirketler açısından önemli fırsatlar 
sağlayacağı tahmin edilmektedir. 

 2011 yılında Hindistan'daki OTC ilaç piyasası 3 milyar Amerikan 
dolarına tekabül etmiş olup, bu rakamın 2016 yılına kadar 6.6 
milyar Amerikan dolarına yükselmesi beklenmektedir. 

 Özellikle kırsal Hindistan'da eczanelerin giderek daha yaygın 
hale gelmesi nedeniyle OTC ilaçları daha kolay bir şekilde 
bulunabilecektir. 

 Eczacılık şirketleri kırsal alanlarda yapmakta oldukları 
harcamaları artırmakta olup, bu bağlamda daha iyi altyapılar 
geliştirmektedirler. 2009 yılı itibarıyla % 13.1’e tekabül eden 
hastane pazar payının 2020 yılına kadar %26'ya ulaşması 
beklenmektedir. 

 Ürünlere yönelik patentlerin alınmasıyla birlikte çeşitli çok uluslu 
şirketlerin patentli ilaçlarını Hindistan'da pazarlaması 
beklenmektedir. 

 Hindistan'da insanların yaşam tarzından kaynaklanan 
hastalıklardaki artışın endüstrideki satış rakamlarını çok önemli 
ölçüde artırması beklenmektedir. 

 Gelecek on yıl içerisinde Hindistan'da 200 milyar Amerikan 
dolarını aşkın bir parasal meblağın medikal altyapılara 
harcanması öngörülmektedir. 

 Hindistan'da giderek artan eğitim seviyesinin farmasötiklerin 



kabulünü artırması beklenmektedir. 

 Hindistan'daki hasta havuzunun temelde popülasyon artışından 
kaynaklanmak üzere gelecek on yıl içerisinde % 20'yi aşkın bir 
oranda artması beklenmektedir. 

 

FDI POLICY 
 

 100% FDI is allowed under the automatic route for greenfield 
projects. 

 For brownfield project investments, up to 100% FDI is permitted 
under the government route. 

 The government may incorporate appropriate conditions for FDI 
in brownfield cases, at the time of granting approvals. 

 ‘Non-compete’ clauses are not allowed except in special 
circumstances, with the approval of the Foreign Investment 
Promotion Board. 

 The FDI is subject to applicable regulations and laws. 
 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Sıfırdan projeler için otomatik rota doğrultusunda %100 
oranında doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 Terk edilmiş endüstriyel alanlarda gerçekleştirilen proje 
yatırımları için yine hükümet rotası doğrultusunda %100 
oranında doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 İlgili onayların verilmesi esnasında terk edilmiş endüstriyel 
alanlara yapılan yatırımlara yönelik hükümet ayrıca yapılan 
doğrudan yabancı yatırımlar için uygun koşullar 
sağlayabilmektedir. 

 Yabancı yatırımı teşvik kurulunun onayı doğrultusunda özel 
koşullar hariç olmak üzere '' rekabet etmeme'' yönündeki 
koşullara izin verilmemektedir. 

 Doğrudan yabancı yatırımlar yürürlükte bulunan yasa ve 
yönetmelikler doğrultusunda uygulanmaktadır. 

 

SECTOR POLICY 
 
The National Pharmaceutical Pricing Policy, 2012 (NPPP-2012) has 
been notified on December 7, 2012. 
 
The salient features of the NPPP-2O12 are as under: 
 

 The regulation of prices of drugs on the basis of the essentiality 
�of drugs as specified under the National List of Essential 
Medicines (NLEM)- 2011. 

 The regulation of prices of drugs on the basis of regulating the 
prices of formulations only. 

 The regulation of prices of drugs on the basis of fixing the ceiling 
price of formulations through Market Based Pricing (MBP). 

 The provision of exemptions to drugs manufactured through 
indigenous R&D from price control for 5 years. 

 A Drug Price Control Order 2013 has been notified in May 2013 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
7 Kasım 2012 tarihi itibariyle 2012 Ulusal Farmasötik Fiyatlandırma 
Politikası (NPPP-2012) benimsenmiş bulunmaktadır. 
 
NPPP-2012'nin en belirgin özellikleri aşağıda maddeler halinde 
sıralanmıştır: 
 

 İlaçların fiyatları Temel Gerekli Ulusal İlaç Listesi doğrultusunda 
(NLEM-2011) ilaçların zaruri olup olmadığı esasına göre 
düzenlenmektedir. 

 İlaçlara uygulanacak tavan fiyatları piyasa esasına dayandırılan 
fiyatlandırma (MBP) doğrultusunda ilgili formülasyonlara göre 
düzenlenmektedir. 

 Özel araştırma ve geliştirmeler yoluyla imal edilen ilaçlara 
yönelik fiyat kontrolü muafiyet süresi beş yıl boyunca 
uygulanmaktadır. 



to implement the provisions of NPPP-2012. 
 

 2013 yılı mayıs ayında NPPP-2012'de belirtilen hüküm ve 
şartların uygulanması amacıyla 2013- İlaç Fiyatı Kontrolü 
Yönetmeliği uygulamaya konulmuştur. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS IN THE 2O14-15 UNION BUDGET: 
 

 Creation of new drug testing laboratories and further 
strengthening of the 31 existing state laboratories. 

 Full exemption from excise duty is being provided for HIV/AIDS 
drugs and diagnostic kits supplied under National AIDS Control 
Programme funded by the global fund to fight AIDS, TB and 
Malaria (GFATM). The customs duties on the said drugs are also 
being exempted. 

 Allocation of INR 5000 Million to set up four more institutions of 
the stature of AIIMS in Andhra Pradesh, West Bengal, 
Maharashtra and U.P. 

 Any of the following two deductions can be claimed: 
1. Investment allowance (additional depreciation) at the rate of 15% 

to manufacturing companies that invest more than INR 1 Billion in 
plant and machinery acquired and installed between 01.04.2013 
and 31.03.2015 provided the aggregate amount of investment in 
new plant and machinery during the said period exceeds INR 1 
Billion. 

2. In order to provide further fillip to companies engaged in 
manufacturing, the said benefit of additional deduction of 15% of 
cost of new plant and machinery, exceeding INR 250 Million 
which is acquired and installed during any previous year ending 
up to 31.3.2017. 

 
 
 
 
 
EXPORT INCENTIVES HAVE BEEN ENVISAGED IN THE FOLLOWING 
SCHEMES: 
 

 Focus product scheme. 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 Yeni ilaç test laboratuarlarının tesis edilmesi ve ayrıca mevcut 
olan 31 devlet laboratuarının güçlendirilmesi öngörülmektedir. 

 AIDS, tüberküloz ve hummayla (GFATM)  mücadele etmek 
amacıyla global fonla desteklenen Ulusal AIDS Kontrol 
Programı doğrultusunda HIV/AIDS için sağlanan ilaçlara ve 
tanısal kitlere yönelik tam tüketim vergisi muafiyeti 
sağlanmaktadır. Yukarda belirtilen ilaçlar aynı zamanda gümrük 
vergisinden muaf tutulmaktadır. 

 Andhra Pradesh, Batı Bengal, Maharashtra ve U.P 
Eyaletlerinde dört AIIMS enstitüsünün daha kurulabilmesi 
amacıyla 5 milyar Hindistan Rupisi bütçe tahsis edilmiştir. 

 Aşağıda maddeler halinde belirtilen indirimden biri 
uygulanabilecektir: 

1. Söz konusu periyotta (1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015) yeni tesis 
ve makinelere yönelik toplam yatırımın 1 milyar Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla 1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015 
tarihleri arasında satın alınan ve kurulan yatırım değeri 1 Milyon 
Hindistan Rupisini geçen imalat şirketlerine yönelik yatırım 
amaçlı yeni tesis ve makine alımlarına  % 15 oranında yatırım 
indirimi (ilave amortisman) uygulanacaktır. 

2. Ürünlerin imalatına yönelik şirketlere bir diğer avantaj sağlamak 
amacıyla yukarda belirtilen indirimin yanı sıra ayrıca 31 Mart 
2017 tarihine kadar satın alınan ve kurulan tesis ve makinelere 
yönelik bu tesis ve makinelerin değerinin 250 Milyon Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla ayrıca %15 oranında bir indirim 
uygulanacaktır. 

 
AŞAĞIDAKİ ALANLARDA İHRACAT TEŞVİKLERİ 
ÖNGÖRÜLMEKTEDİR: 
 

 Ürün odaklı teşvikler 



 Special focus product scheme. 

 Focus market scheme. 

 Export promotion capital goods scheme. 
 
 
AREA-BASED INCENTIVES: 
 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective acts. 

 Setting up of projects in special areas such as the North-east, 
Jammu �& Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. 

 
UNITS IN CLUSTERS: 
 

 A scheme for the development of common facilities like effluent 
treatment, testing centres etc. 

 
STATE INCENTIVES: 
 

 Besides the above, each state in India offers additional 
incentives for industrial projects. 

 Incentives are in areas like subsidised land cost, relaxation in 
stamp duty on sale/lease of land, power tariff incentives, 
concessional rate of interest on loans, investment subsidies/tax 
incentives, backward areas subsidies, special incentive 
packages for mega projects etc. 

 
R&D BENEFITS: 
 
Industry/private sponsored research programs: 
 

 A weighted tax deduction is given under section 35 (2AA) of�the 
Income Tax Act. 

 A weighted deduction of 200% is granted to assesses for any 
sum paid �to a national laboratory, university or institute of 
technology, or specified persons with a specific direction provided 
that the said sum is used for scientific research within a program 
approved by the prescribed authority. 

 
 

 Özel ürün odaklı teşvikler 

 Piyasa odaklı teşvikler 

 İhracatın artırılmasına yönelik sermaye malları için uygulanan 
teşvikler 

 
 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER: 
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek projelere ilişkin ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerine yönelik  
teşvikler uygulanacaktır.  

 
GRUPLAR HALİNDE BULUNAN ENDÜSTRİYEL ÜNİTELER: 
 

 Atık arıtma tesisleri, test merkezleri ve bu gibi tesislerin 
geliştirilmesi için uygulanan teşvikler; 

 
DEVLET TEŞVİKLERİ 
 

 Hindistandaki bütün eyaletlerde endüstriyel projeler için ilave 
teşvikler uygulanmaktadır 

 Sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı ve kiralanmasına 
yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji kullanımına yönelik tarife 
teşvikleri, alınan krediler için tahakkuk ettirilen faizlere ilişkin 
uygulanacak indirimler, yatırım sübvansiyonları, vergi teşvikleri 
ve mega projelere yönelik özel teşvik paketleri 
uygulanmaktadır. 

 
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ 
 
Endüstri/Özel sektör tarafından desteklenen araştırma programları: 
 

 Gelir Vergisi yasasının 35 (2AA) Maddesi doğrultusunda 
ağırlıklı vergi indirimi uygulanacaktır. 

 %200 oranına tekabül eden ağırlıklı vergi indirimi ilgili otorite 
tarafından onaylanmış bir program dahilinde yapılacak bilimsel 
araştırmalar için kullanılması koşuluyla belirli kişilere, teknoloji 



Companies engaged in manufacture having an in-house R&D centre: 
 

 Weighted tax deduction of 200% under section 35 (2AB) of the 
Income Tax Act for both capital and revenue expenditure incurred 
on scientific research and development. Expenditure on land and 
buildings are not eligible for deduction. 

 A national centre to help develop bulk drugs and facilitate their 
research is being set up in Hyderabad. 

 

enstitülerine yada üniversitelerine, ulusal laboratuarlara 
ödenecek toplam miktara uygulanacaktır. 

 
Kendi işletmelerinde kendilerine ait araştırma ve geliştirme merkezi 
olan imalatçılarla ilgili hususlar: 
 

 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik maruz 
kalınan sermaye ve masraflar için Gelir Vergisi Yasasının 35 
(2AB)  maddesi doğrultusunda %200 oranında ağırlıklı Gelir 
Vergisi indirimi uygulanacaktır, ancak yukarda belirtilen 
bağlamda arazi ve inşaatların satın alınmasına yönelik maruz 
kalınan masraflar için söz konusu bu indirim 
uygulanmayacaktır. 

 Yaygın olarak kullanılan ilaçlar için yapılan araştırmaları 
kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla Haydarabat’ta bir ulusal  
merkez kurulacaktır. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 India is expected to be the third largest global market for active 
pharmaceutical ingredients by 2016, with a 7.2% increase in 
market share. 

 Indian pharma companies registered 49% of overall Drug Master 
Filings (DMF) filed �in the US in 2012. 

 The Contract Research and Manufacturing Services industry 
(CRAMS) – estimated at USD 8 Billion in 2015, up from USD 3.8 
Billion in 2012. The market has more than�1000 players. 

 The formulations industry – India is the largest exporter of 
formulations with 14% market share and ranks 12th in the world 
in terms of export value. Double-digit growth is expected over the 
next five years. 

 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 2016 yılına kadar piyasa payını %7. 2 oranında artırmak 
suretiyle Hindistan'ın  aktif ilaç etken maddelerine yönelik  
üçüncü en büyük global pazar olması beklenmektedir. 

 2012 yılında Hindistan ecza şirketlerinin Amerika'da yaptıkları 
genel ilaç  başvuruları %49 oranına tekabül etmiş 
bulunmaktadır. 

 2012 yılında 3.8 milyar Amerikan dolarına tekabül eden 
sözleşmeli araştırma ve imalat hizmetler endüstrisinin (CRAMS) 
2015  yılına kadar 8 milyar Amerikan dolarına ulaşması 
beklenmektedir. 

 Endüstrideki formülasyonlar- Hindistan, dünyada piyasa payı 
açısından % 14 ihracat değeri açısından 13.sırada olmak üzere 
en büyük formülasyon ihracatçısıdır. Gelecek  beş yıl içerisinde 
bu büyümenin ikili hanelerde seyretmesi beklenmektedir. 

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Teva Pharmaceuticals (Israel) 

 Nipro Corporation (Japan) 

 Procter & Gamble (USA) 

YABANCI YATIRIMCILAR 

 Teva Pharmaceuticals (Israil) 

 Nipro Corporation (Japonya) 

 Procter & Gamble (ABD) 

 Pfizer (ABD) 



 Pfizer (USA) 

 Glaxo Smith Kline (UK) 

 Johnson & Johnson (USA) 

 Otsuka Pharmaceutical (Japan) 

 AstraZeneca (Sweden-UK) 
 

 Glaxo Smith Kline (İngiltere) 

 Johnson & Johnson (ABD) 

 Otsuka Pharmaceutical (Japonya) 

 AstraZeneca (İsveç-İngiltere) 
 

AGENCIES 
 

 Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & 
Pharmaceuticals 

 Indian Drug Manufacturers Association 

 Bulk Drug Manufacturers Association 

 Pharmexcil 

 Federation of Pharma Entrepreneurs 

 Confederation of Indian Pharmaceutical Industry 

 Indian Pharmaceutical Alliance 
 

KURUMLAR 
 

 Kimyasallar ve Farmasötikler (İlaç) Bakanlığı, Farmasötikler 
Departmanı 

 Hindistan İlaç İmalatçıları Derneği 

 Yaygın Kullanılan İlaç İmalatçıları Derneği  

 Pharmexcil 

 İlaç Müteşebbisleri Federasyonu 

 Hindistan İlaç Endüstrisi Konfederasyonu 

 Hindistan İlaç Birliği 

 



PORTS                                                                                                           LİMANLAR 
 

SUMMARY 
 

 87 new projects approved. 

 73 Public Private Partnerships. 

 60 operational non-major ports. 

 800 Million Metric Tonnes in cargo capacity. 

 12 major ports. 

 INR 430 Billion invested between 2010-14. 
 

ÖZET  
 

 87 yeni proje onaylanmıştır.  

 73 Kamu Özel Şirket Ortaklığı; 

 Faaliyette olan ancak büyük olmayan 60 liman; 

 800 Milyon Metrik Ton Kargo kapasitesi  

 12 büyük liman; 

 2010-14 döneminde 430 Milyar Hindistan rupisine tekabül eden 
yatırım;  

REASONS TO INVEST 
 

 An unprecedented increase in cargo-handling capacity – 800 
Million Metric Tonnes in February 2014, from 575 Million Metric 
Tonnes in 2009. 

 87 new port projects have been sanctioned in the last four years, 
with an investment of INR 430 Billion. 28 PPP terminals are in 
operation in major ports and another 45 are under construction. 

 New projects have seen an increase in capacity of 558 Mega 
Million Tonnes per annum. 

 A projected increase in cargo capacity of 2289 Million Metric 
Tonnes by 2017 from 1235 Million Metric Tonnes in 2012. 

 A projected increase in cargo traffic at major ports – 943 Million 
Metric Tonnes by 2017 from 546 Million Metric Tonnes in 2013. 

 A projected increase in cargo traffic at non-major ports – 815 
Million Metric Tonnes by 2017 from 388 Million Metric Tonnes in 
2013. 

 Container demand is expected to increase to 21 Million �T.E.U 
by 2017, from 6.5 Million T.E.U in 2012. 

 Special Economic Zones are being developed in close proximity 
to several ports – comprising coal-based power plants, steel 
plants and oil refineries. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Kargo kapasitesinde emsalsiz bir artış sağlanmış olup 2009 yılı 
itibariyle 575 milyon metrik ton olan kargo kapasitesi 2014 yılı 
Şubat ayı itibariyle 800 milyon metrik tona yükselmiştir. 

 Son dört yılda 430 milyar Hindistan Rupisine tekabül eden 
yatırım değeri olan 87 yeni liman projesi öngörülmüştür. 28 PPP 
terminali önemli limanlarda halihazırda faaliyet göstermekte 
olup 45’i ise halihazırda konstrüksiyon aşamasındadır (inşası 
gerçekleştirilmektedir). 

 Yeni projelerle yılda 558 mega milyon ton bir kapasite artışı 
sağlanmıştır. 

 2012 yılı itibariyle 1235 milyon metrik tona tekabül eden kargo 
kapasitesinin 2017 yılına kadar 2289 milyon metrik tona tekabül 
edecek şekilde arttırılması öngörülmektedir.  

 2013 yılı itibariyle 546 milyon metrik tona tekabül eden önemli 
limanlardaki kargo trafiğinin 2017 yılına kadar 943 milyon metrik 
tona arttırılması öngörülmektedir. 

 2013 yılı itibariyle 388 milyon metrik tona tekabül eden önemli 
olmayan limanlardaki kargo kapasitesinin 2017 yılına kadar 815 
milyon metrik tona tekabül etmesi öngörülmektedir.  

 2012 yılında 6.5 milyon T.E.U’ya tekabül eden konteynır 
talebinin 2017 yılına kadar 21 milyon T.E.U’ya çıkması 
beklenmektedir. Çeşitli liman bölgelerine yakın olacak şekilde 
Özel Ekonomik Bölgeler (SPZ’ ler) geliştirilmekte ve bunlar 
kömür esaslı enerji tesislerinden, çelik tesislerinden ve petrol 
rafinerilerinden oluşmaktadır. 

 



 

STATISTICS 
 

 Over 7500 kilometres of coastline with 12 major and 60 
operational non-major ports. 

 90% of the country’s trade by volume and 70% by value is moved 
through maritime transport. 

 12 major ports in India handle approximately 58% of cargo traffic. 

 Cargo traffic witnessed CAGR of 3.9% at major ports, 13.7% at 
non-major ports and 10.4% of container cargo during 2007-12. 

 Cargo handled at major ports – bulk (44% – iron ore, coal, 
fertilizer) liquid (33% petrol, oil and lubricants) container (23%). 

 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER  
 

 7.500 kilometreye tekabül eden sahil şeridini içeren 12 büyük 
ve faaliyet halinde bulunan 60 küçük liman;  

 Ülkedeki ticaretin miktar itibariyle %90’ı, parasal değer itibariyle 
%70’i denizyolu nakliyesiyle gerçekleştirilmektedir. 

 Hindistan’da 12 büyük liman hâlihazırda kargo trafiğinin 
yaklaşık olarak %58’ini karşılamaktadır. 

 2007-2012 döneminde ülkedeki önemli limanlarda kargo trafiği 
konusunda %3.9 oranında, önemsiz olan limanlarda %13.7 
oranında ve konteynır kargosu konusunda %10.4 oranında 
birleşik bir büyüme yaşanmıştır. 

 Önemli limanlarda gerçekleştirilen kargo faaliyetleri dökme 
(%44-demir cevheri, kömür ve gübreler), sıvı (%33 petrol, yağ 
ve yağlayıcılar) ve konteynır (%23) şeklindedir. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 Increasing trade activities and private participation in port 
infrastructure development. 

 Rising cargo traffic and an increase in the number of non-major 
ports. 

 Existing ports are investing on improving their draft depth. 

 Focus on the development of terminals that deal with a particular 
type of cargo, for eg. LNG. 

 India is the largest importer of thermal coal in the world and �this 
is expected to grow due to increased demand for power. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYACAN UNSURLAR 

 Liman altyapı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik özel sektör 
katılımı söz konusu olup, bu bağlamda ticari faaliyetler 
artmaktadır. 

 Önemli olmayan-büyük olmayan liman sayısında artış olduğu 
gibi ayrıca bu limanlarda artan kargo trafiği söz konusudur. 

 Mevcut limanlar geminin çektiği su derinliğini geliştirme 
yönünde yatırımlar yapmaktadırlar. 

 Örneğin LNG gibi özel tip kargolara yönelik terminallerin 
geliştirilmesine özel bir önem verilmektedir. 

 Hindistan dünyada termal kömür ithalatı açısından en büyük 
ülke olup artan enerji talebi nedeniyle bunun daha da büyümesi 
beklenmektedir. 

 
 

FOREİGN DİRECT İNVESTMENT POLICY 
 

 100% foreign direct investment is allowed under the automatic 
route for projects related to the construction and maintenance of 
ports and harbours, subject to applicable regulations and laws. 

 

YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR POLİTİKASI  
 

 Yürürlükte bulunan yasal mevzuat doğrultusunda limanların 
konstrüksiyonu ve bakım onarımıyla ilgili projelere ilişkin olarak 
otomatik rota doğrultusunda %100 oranında yabancı doğrudan 
yatırımlara izin verilmektedir. 

 



SECTOR POLICY 
 
Maritime Agenda 2010-20 : 
 
A perspective plan of the government defines priority areas of investment 
in the Indian maritime sector. These include: 
 
 

 Plans to create port capacity of around 3200 MMT to handle the 
expected traffic of about 2500 MMT by 2020. 

 Plans to implement full mechanization of cargo handling and 
movement at ports. 

 The development of two major ports as well as two port hubs. 

 Major ports are under the jurisdiction of the Government of India 
and are governed by the Major Port Trust Act, 1963, except 
Ennore Port, which is administered under the Companies Act, 
2013. 

 Non-major ports are under the jurisdiction of the respective state 
governments’ maritime boards. 

 

SEKTÖR POLİTİKASI  
 
Denizcilik Programı 2010-20:  
 
Hindistan hükümeti Hindistan denizcilik sektöründe yatırıma ilişkin 
öncelikli alanlara yönelik bir perspektif planı geliştirmiştir ve bu planda 
aşağıdakiler öngörülmektedir: 
 

 2020 yılına kadar 2500 milyon metrik ton olarak gerçekleşmesi 
beklenen kargo trafiğini fazlasıyla karşılayacak şekilde 3200 
milyon metrik ton kapasiteli limanların oluşturulması; 

 Kargoların limanlarda bütünüyle mekanizasyona dayalı olarak 
değerlendirilmesi ve hareketini sağlayacak planların 
uygulanması; 

 İki önemli liman merkezinin yanı sıra iki büyük limanın daha 
gerçekleştirilmesi; 

 2013 tarihli Şirketler Yasası tarafından yönetilen Ennore Limanı 
hariç olmak üzere Hindistan’daki büyük limanlar 1963 tarihli 
Önemli Limanlara Yönelik Tröst Yasası doğrultusunda 
yönetilmektedir. 

 Önemli olmayan-büyük olmayan limanlar bağlı bulundukları ilgili 
eyalet hükümetlerinin denizcilik kurullarının yönetimi altında 
bulunmaktadır. 

 
 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS IN BUDGET 2O14-15 : 
 

 Allocation of INR 116.35 Billion for the development of the Outer 
Harbour Project in Tuticorin for Phase I. 

 A Ganges-based project named ‘Jal Marg Vikas’ will be 
undertaken between Allahabad and Haldia. This project is to be 
completed over a period of 6 years at an estimated cost of INR 
42 Billion. 

 Exemptions under the Income Tax Act for Infrastructure 
Development, under Section 80IA. 

 

FİNANSAL DESTEK  
 
2O14-15 BÜTÇESİNDEKİ TEMEL HÜKÜMLER:  
 

 Tuticorin’de Dış Liman Projesine yönelik olarak 1. aşamanın 
gerçekleştirilmesi için 116.35 milyar Hindistan Rupisi tahsis 
edilmiş bulunmaktadır. 

 Allahabad ve Haldia arasında “Jal Marg Vikas” adlı Ganj Nehri 
esaslı bir proje gerçekleştirilecektir. Bu projenin yaklaşık olarak 
42 milyar Hindistan Rupisi bir maliyetle altı yıl gibi bir süre 
içerisinde tamamlanması beklenmektedir.  

 Altyapıların geliştirilmesine yönelik olarak Gelir Vergisi 
Yasasının 80IA maddesi doğrultusunda muafiyetler 
uygulanmaktadır. 



 
 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 Port development – the opportunity to serve the spill-off demand 
from major ports. 

 Port support services – operation and maintenance services such 
as pilotage, dredging, harbouring and provision of marine assets 
such as barges and dredgers. 

 Ship repair facilities in ports – demand for ship repair services will 
increase, providing opportunities to build new dry docks and set 
up ancillary repair facilities. 

 

YATIRIM FIRSATLARI  
 

 Limanların geliştirilmesi-önemli limanlardaki hizmetlerin 
geliştirilmesi fırsatı 

 Liman destek hizmetleri-örneğin pilotaj, tarama, mavna 
tarayıcıları ve mavna ve tarak gemileri/tarak dubaları gibi deniz 
varlıklarının çalıştırılması ve bakım onarımına ilişkin servisler-
hizmetler 

 Limanlarda gemi onarım tesisleri-gemi onarım hizmetlerine 
yönelik talep artacak olup bu talep artışı yeni kuru rıhtımların ve 
tali nitelikteki onarım tesislerinin inşasına yönelik fırsatlar 
oluşturacaktır.  

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 AP Moller Maersk (Denmark) 

 PSA Singapore (Singapore) 

 Dubai Ports World (UAE) 

 Jan Del Nul NV (Belgium) 

 Hyundai Engineering and Construction Company Limited (South 
Korea) 

 Royal Boskalis Westminister NV (Netherlands) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR  
 

 AP Moller Maersk (Danimarka)  

 PSA Singapur (Singapur)  

 Dubai Ports World (BAE)  

 Jan Del Nul NV (Belçika)  

 Hyundai Mühendislik ve İnşaat Limitet Şirketi (Güney Kore)  

 Kraliyet Boskalis Westminister NV (Hollanda) 

AGENCIES 
 

 Directorate General of Shipping 

 Indian Ports Association (IPA) 

 Inland Waterways Authority of India (IWAI) 

 Directorate General of Lighthouses & Lightships (DGLL) 
 

KURUMLAR  
 

 Denizcilik Genel Müdürlüğü  

 Hindistan Limanlar Birliği (IPA)  

 Hindistan Akarsular Kurumu (IWAI) 

 Deniz Feneri ve Fener Gemileri Genel Müdürlüğü (DGLL) 

  



RAILWAYS         DEMİRYOLLARI 
 

SUMMARY 
 

 4th largest rail freight carrier in the world. 

 USD 1,000 Billion worth of projects to be awarded through Public 
Private Partnership. 

 1.3 Million-Strong workforce. 

 World’s largest passenger carrier. 
 

ÖZET 
 

 Hindistan, dünyada  demiryolları ile yük taşıyan en büyük 
dördüncü ülkedir. 

 Kamu özel sektör ortaklığı kanalıyla Hindistan'da 1 trilyon 
Amerikan dolarına tekabül eden projeler mevcuttur. 

 1.3 milyon genç ve güçlü iş gücü mevcuttur. 

 Hindistan dünyanın en büyük  yolcu nakliyecisi olan ülkedir. 
 

REASONS TO INVEST 
 

 100% FDI in the railway infrastructure segment has been allowed 
recently which has opened up opportunities for participation in 
infrastructure projects such as high-speed railways, railway lines 
to and from coal mines and ports, projects relating to 
electrification, high-speed tracks and suburban corridors. 

 Indian Railways has begun exploring the PPP mode of delivery 
and aims to award projects worth USD 1,000 Billion through the 
PPP route. 

 The sector aims to boost passenger amenities by involving PPP 
investments in provision of foot-over bridges, escalators and lifts 
at all major stations. 

 Last-mile connectivity to boost business activity in and around 
ports and mines has been proposed through the formation of 
special purpose vehicle (SPV) companies under the Public 
Private Partnership (PPP) model. 

 The Indian Railways aims to involve private equity through 
individuals, NGOs, trusts, charitable institutions, corporates, etc. 
to provide passenger amenities such as battery-operated carts to 
facilitate movement for senior citizens and differently abled, at 
stations. 

 To strengthen rail connectivity with various ports, IR has floated 
SPVs under the PPP mode. Pipavav Rail Corporation Ltd., 
Bharuch-Dahej Railway Company Ltd., Kutch Railway Company 
Ltd., Hassan-Mangalore Rail Development Company, 
Obullavaripalle-Krishnapatnam Railway Company Ltd., and 
Anugul-Sukinda Railway Company Ltd.,  have been established. 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Son zamanlarda demiryolları altyapı segmentinde  %100 
oranında doğrudan yabancı yatırıma izin verilmiş olması, 
örneğin yüksek hızlı trenler, kömür madenlerinde ve limanlara 
giden ve gelen demiryolları hatları elektrifikasyon ve kırsal 
koridorlar gibi altyapı projelerine yönelik katılımlara ilişkin 
fırsatlar sağlamıştır. 

 Hindistan demiryolları kamu özel sektör ortaklığı imkânlarını 
araştırmakta olup, kamu özel sektör ortaklığı doğrultusunda 1 
trilyon Amerikan dolarına tekabül eden projeleri 
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

 Demiryolları sektörü bütün önemli istasyonlarda köprüler ve 
asansörleri tesis etmek suretiyle kamu özel sektör ortaklığı 
kanalıyla yolculara yönelik sağlanan olanakları artırmayı 
amaçlamaktadır. 

 Kamu özel sektör ortaklığı (PPP) modeli kanalıyla özel amaçlı 
araç şirketlerinin (SPV'ler) kurulmasını sağlamak suretiyle 
limanlardaki ve madenlerdeki iş faaliyetlerinin artırılması 
amaçlanmaktadır. 

 Hindistan demiryolları istasyonlarda yaşlı ve engelli 
vatandaşlara yönelik hizmet sağlamak için örneğin bataryayla 
çalışan küçük araçlar gibi, sivil toplum kuruluşlarını, tröstler, 
yardım dernekleri ve şirketleri bu yönde teşvik etmekte ve bu 
bağlamda fon toplamaktadır. 

 Çeşitli limanlarla demiryolu bağlantısını güçlendirmek amacıyla 
PPP modu doğrultusunda Hindistan demiryolları SPV'lerin 
kurulmasını teşvik etmekte olup , nitekim bu bağlamda Pipavav 



 Three rail connectivity projects namely Gevra Road-Pendra Road 
new line, Raigarh-Bhupdeopur new line and Jaigarh Port 
connectivity projects are being implemented through the joint 
venture route. 

 

Rail Corporation Ltd., Bharuch-Dahej Railway Company Ltd., 
Kutch Railway Company Ltd., Hassan-Mangalore Rail 
Development Company, Obullavaripalle-Krishnapatnam 
Railway Company Ltd., ve Anugul-Sukinda Railway Company 
Ltd.,  şirketleri kurulmuştur. 

 Gevra Road-Pendra Road yeni hattı, Raigarh-Bhupdeopur yeni 
hattı ve Jaigarh liman bağlantı projeler olmak üzere müşterek iş 
ortaklığı kanalıyla üç demiryolu bağlantı projesi 
gerçekleştirilmektedir. 

 

STATISTICS 
 

 The Indian Railways network spans more than 64,600 kms, 
making it the world’s third-largest rail network. 

 It is the largest passenger carrier and the fourth-largest rail freight 
carrier in the world. 

 Increasing urbanisation coupled with rising incomes (both urban 
and rural) is driving growth in the passenger segment. Growing 
industrialisation across the country has increased freight traffic 
over the last decade. 

 Both passenger and freight traffic volumes have increased 
steadily in the past five years. While passenger traffic witnessed 
a CAGR of 5.2% during 2008–13, freight traffic has registered a 
marginally lower CAGR of 4.9% during the same period. 

 The sector runs 12,617 trains, carrying over 23 Million 
passengers daily and connecting more than 7,172 stations. The 
Indian Railways runs more than 7,421 freight trains, carrying 
about 3 Million Tonnes of freight every day. 

 The sector’s total track length is 116,000 km. It also comprises 
63,870 coaches, more than 240,000 wagons and 1.3 Million 
employees. 

 FDI in railway-related components stood at USD 559 Million, for 
the period April 2000 to May 2014. 

 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Hindistan demiryolları şebekesi 64.600 kilometre uzunluğunda 
olup, buda Hindistan demiryolları şebekesini dünyanın en büyük 
üçüncü demiryolu şebekesi yapmaktadır. 

 Hindistan, dünyada en büyük yolcu nakliyecisi olup, yük taşıma 
açısından dünyanın en büyük dördüncü ülkesidir. 

 Giderek artan kentleşme ve gelirlerin artması (gerek kırsal 
gerekse kentsel alanlarda) yolcu segmentinde büyümeyi teşvik 
eden ana unsur niteliğindedir. Ülkede giderek artan 
sanayileşme son on yıl içerisinde navlun trafiğini önemli ölçüde 
artırmıştır. 

 Son beş yıl içerisinde gerek yolcu gerekse navlun trafik 
hacimleri sürekli olarak artmıştır. 2008-  2013 yıllarında yolcu 
trafiğinde  %5.2 oranında bir birleşik büyüme kaydedilmiş olup, 
yine aynı dönemde navlun trafiğinde her ne kadar daha düşük 
olsa da %4.9 oranında bir birleşik büyüme elde edilmiştir. 

 Demiryolları sektöründe 12617 tren çalışmakta olup 7.172’yi 
aşkın istasyonda günlük olarak 23 milyon yolcu taşınmaktadır. 
Hindistan demiryollarında 7.421 yük treni mevcut olup her gün 
yaklaşık olarak 3 milyon ton yük taşınmaktadır. 

 Sektördeki toplam demiryolu uzunluğu 116.000 kilometredir. 
Sektörde 63.870 küçük vagon 240.000 vagon ve 1.3 milyon 
çalışan mevcuttur. 

 2000 yılı nisan ayı ile 2014 yılı mayıs ayı arasındaki 
demiryollarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen doğrudan yabancı 
yatırımlar 559 milyon Amerikan dolarına tekabül etmiştir. 

 

GROWTH DRIVERS BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 



 

 The long-term strategic plan of the Ministry of Railways is to 
construct six high-capacity, high-speed dedicated freight corridors 
along the Golden Quadrilateral and its diagonals. 

 The sector has taken up port connectivity on priority, through the 
PPP mode of funding in tandem with the Sagar Mala Project of 
Port Development. Railways will facilitate connectivity to new and 
upcoming ports through private participation. So far, in principle, 
approval has been granted for building rail connectivity to the 
Ports of Jaigarh, Dighi, Rewas, Hazira, Tuna, Dholera and 
Astranga under the Participative Model Policy of the Indian 
Railways, amounting to INR 40 Billion. 

 The 2014–15 Union Budget envisages a diamond quadrilateral 
network of high speed rail, connecting major metros and growth 
centres of the country. 

 The development of identified stations to international standards 
with modern facilities and passenger amenities on the lines of 
newly developed airports, through PPP mode. 

 Private investment in railway logistics is to be encouraged — the 
IR proposes to modernize its logistics operations by setting up 
logistic parks that provide for warehousing, packaging, labelling, 
distribution, door-to-door delivery and consignment tracking in 
order to achieve better efficiency, mechanisation of loading and 
unloading will be given top priority. 

 A scheme for private participation in parcel movement will be 
launched shortly whereby procurement of parcel vans or parcel 
rakes by private parties will be facilitated. 

 To develop a network of freight terminals, the Policy of Private 
Freight Terminals on the PPP model is being further refined. 

 A proposal is in place to harness solar energy by utilizing rooftop 
spaces of railway stations, other railway buildings and land, 
through the PPP mode. 

 During the period of 2012-17, Mass Rapid Transit Systems 
(MRTS) projects are being planned in Ahmedabad, Bengaluru, 
Hyderabad, Chandigarh, Chennai, Delhi, Jaipur, Kochi, Kolkata, 
Mumbai, Patna, Pune, Lucknow and Surat through the PPP 
model. 

 The share of private investment in MRTS projects is expected to 
increase from 13% during 2007-12 to 42% during 2012-17. 

 

 Demiryolları Bakanlığının uzun dönemdeki stratejik planı 6 adet 
yüksek kapasiteli yüksek hızlı Golden Quadrilateral bölgesi 
boyunca sadece bu amac için tahsis edilmiş navlun koridoru 
açmaktır. 

 Sektörde limanlara bağlantı konusunda öncelik tanınmış olup 
Saga Mala Projesi, liman gelişimine yönelik PPP modu 
doğrultusunda yapılacaktır. Özel sektörün katılımıyla 
demiryolları yeni limanlara olan bağlantıyı sağlayacaktır. Şu ana 
kadar Jaigarh limanı, Dighi, Rewas, Hazira, Tuna, Dholera ve 
Astranga’ya yönelik Hindistan demiryolları Katılımcı Model 
Politikası doğrultusunda 40 milyar Hindistan Rupisine tekabül 
eden kaynak ayrılmış olup, bununla ilgili onay alınmıştır. 

 2014-2015 birleşik bütçede yüksek hızlı trenlere yönelik bir 
şebeke kurulması öngörülmekte olup bu şebeke ile ana 
metrolar bağlanacak ve kent merkezlerinin büyümesi 
sağlanacaktır. 

 Uluslararası standartlarda modern tesisleri olan ve yeni 
havayolları ve yolculara ilişkin olanaklar sağlayan unsurların 
kamu özel sektör ortaklığı moduyla yapılması planlanmaktadır. 

 Demiryolu lojistiğinde özel sektör yatırımları teşvik edilmekte 
olup bu bağlamda depolama, ambalajlama, dağıtım, kapıdan 
kapıya teslimat gibi unsurları içeren lojistik parkların kurulması 
planlanmaktadır. 

 Paket dağıtımında özel katılıma yönelik yeni bir teşvik 
sunulacak olup böylece özel şirketler tarafından paketlerin 
dağıtılması kolaylaştırılacaktır. 

 PPP modeli doğrultusunda Özel Navlun Terminalleri 
Politikasına göre yeni navlun terminalleri şebekesinin 
geliştirilmesi öngörülmektedir. 

 Demiryolu istasyonlarının üzerine güneş enerjisi panellerinin 
yerleştirilmesi suretiyle PPP modu doğrultusunda enerji 
kaynaklarından istifade edilmesi yönünde bir politika mevcuttur. 

 2012-2017 yıllarında Ahmedabad, Bengaluru, Haydrabad, 
Chandigarh, Chennai, Delhi, Jaipur, Kochi, Kolkata, Bombay, 
Patna, Pune, Lucknow ve Surat’da hızlı toplu taşımacılık 
nakliye sistemleri (MRTS) projelerinin gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 

 MRTS projelerine yönelik özel sektörün yatırımı 2012-2017 



 Rail tourism is on the anvil, with emphasis on the introduction of 
eco-tourism and education tourism in the North-eastern states, 
the identification of special pilgrim circuits such as the Devi 
Circuit, the Jyotirling Circuit, the Jain Circuit, the Christian Circuit, 
the Sufi Circuit, the Sikh Circuit, the Buddhist Circuit, and the 
Temple Circuit. Specially packaged trains for these circuits have 
been proposed and private participation will be encouraged. 

 

yıllarında %13’e tekabül etmekte olup bunun %42’ye arttırılması 
planlanmaktadır. 

 Örneğin Devi Circuit, Jyotirling Circuit, Jain Circuit, Christian 
Circuit, Sufi Circuit, Sikh Circuit, Buddhist Circuit, ve Temple 
Circuit. gibi ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde ekolojik turizmin ve 
eğitim amaçlı turizmin geliştirilmesine odaklanılmakta olup bu 
bağlamda özel sektörün katılımı teşvik edilmektedir.  

 

FDI POLICY 
 
100% FDI under automatic route is permitted for the following: 
 

 Construction, operation and maintianence of sub-urban corridor 
projects through PPP. 

 High speed train projects. 

 Dedicated freight lines. 

 Rolling stock including train sets and locomotive/coaches 
manufacturing and maintenance facilities. 

 Railway electrification. 

 Signaling systems. 

 Freight terminals. 

 Passenger terminals. 

 Infrastructure in industrial parks pertaining to railway line/siding 
including elctrified railway lines and connictivities to main railway 
line. 

 Mass Rapid Transport Systems. 
 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 
Hükümet rotası doğrultusunda %100 oranında doğrudan yabancı 
yatırıma izin verilmektedir. 
 

 PPP aracılığıyla alt kentsel koridor projelerinin inşaatı, 
işletilmesi ve bakımı; 

 Yüksek hızlı tren projeleri; 

 Sadece navlun hatları; 

 Tren setleri ve lokomotif imalat ve bakım tesisleri de dahil olmak 
üzere demiryolu araçları; 

 Demiryolu elektrifikasyonu; 

 Sinyal sistemleri; 

 Yük terminalleri; 

 Yolcu terminalleri. 

 Elektrikli demiryolu hatları da dâhil olmak üzere ana demiryolu 
hattına bağlı endüstriyal parklardaki altyapılar; 

 Hızlı Toplu Taşımacılık Sistemleri; 
 

SECTOR POLICY 
 

 Indian Railways Vision 2020. 

 Participative Policy of December, 2012. 
 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
• 2020 Hindistan Demiryolları Vizyonu; 
• Aralık, 2012 Katılımcı Politikası; 

FINANCIAL SUPPORT 
 
For manufacturing activity: 
 
STATE INCENTIVES: 
 

 State governments offer additional incentives for industrial 

FİNANSAL DESTEK 
 
İmalat faaliyetleri için: 
 
DEVLET TEŞVİKLERİ 
 

 Hindistandaki bütün eyaletlerde sübvansiyonlu arazi masrafları, 



projects. Incentives are in areas such as rebates in land cost, 
relaxation in stamp duty on the sale or lease of land, power 
tariff incentives, concessional rates of interest on loans, 
investment subsidies/tax incentives, backward areas subsidies 
and special incentive packages for mega projects. 

 
EXPORT INCENTIVES: 
 

 Various kinds of incentives on exports are available under 
foreign trade policy. 

 
AREA-BASED INCENTIVES: 
 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective 
Acts or setting up of projects in special areas such as the 
North-east, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & 
Uttarakhand. 

 
 
TAX INCENTIVES: R&D INCENTIVES: 
 

 Industry/private sponsored research programs: a weighted tax 
deduction is given under section 35 (2AA) of the Income Tax 
Act. Weighted deduction of 200% is granted to assesses for 
any sums paid to a national laboratory, university or institute of 
technology, or specified persons with a specific direction, 
provided that the said sum would be used for scientific 
research within a program approved by the prescribed 
authority. 

 

 Companies engaged in manufacture, having an in-house R&D 
centre. Weighted tax deduction of 200% under section 35 
(2AB) of the Income Tax Act for both capital and revenue 
expenditure incurred on scientific research and development. 
(Expenditure on land and buildings are not eligible for 
deduction). 

 

arazinin satışı ve kiralanmasına yönelik damga vergisi 
muafiyeti, enerji kullanımına yönelik tarife teşvikleri, alınan 
krediler için tahakkuk ettirilen faizlere ilişkin uygulanacak olan 
indirimler, yatırım sübvansiyonları, vergi teşvikleri ve mega 
projelere yönelik özel teşvik paketleri uygulanmaktadır. 

 
 
İHRACAT TEŞVİKLERİ 
 

 Dış Ticaret Politikası doğrultusunda ihracata yönelik çeşitli 
teşvikler uygulanmaktadır. 

 
 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER: 
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek projelere ilişkin ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerine yönelik  
teşvikler uygulanacaktır.  

 
VERGİ TEŞVİKLERİ: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ 
 

 Endüstri/Özel sektör tarafından desteklenen araştırma 
programları: Gelir Vergisi yasasının 35 (2AA) Maddesi 
doğrultusunda ağırlıklı vergi indirimi uygulanacaktır. %200 
oranına tekabül eden ağırlıklı vergi indirimi ilgili otorite 
tarafından onaylanmış bir program dahilinde yapılacak bilimsel 
araştırmalar için kullanılması koşuluyla belirli kişilere, teknoloji 
enstitülerine yada üniversitelerine, ulusal laboratuarlara 
ödenecek toplam miktara uygulanacaktır. 

 Kendi işletmelerinde kendilerine ait araştırma ve geliştirme 
merkezi olan imalatçılar için: Bilimsel araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine yönelik sermaye ve masraflara Gelir Vergisi 
Yasasının 35 (2AB)  maddesi doğrultusunda %200 oranında 
ağırlıklı Gelir Vergisi indirimi uygulanacak olup, ancak yukarda 
belirtilen bağlamda arazi ve inşaatların satın alınmasına yönelik  
masraflar için söz konusu bu indirim uygulanmayacaktır. 

 



 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 Manufacture of components. 

 Infrastructure projects: 
1. High speed train projects. 
2. Railway lines to and from coal mines and ports. 
3. Projects relating to electrification, high-speed tracks and 

suburban corridors. 
4. Dedicated freight corridors. 
5. The re-development of railway stations. 
6. Power generation and energy-saving projects. 
7. Freight terminals operations. 
8. Setting up of wagon, coaches and locomotive units. 
9. Gauge conversion. 
10. Network expansion. 
 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 Parçaların imalatı; 

 Altyapı projeleri: 
1. Yüksek hızlı tren projeleri; 
2. Kömür madenleri ve limanlarına giden/gelen demiryolu hatları; 
3. Yüksek hızlı trenler için raylar ve banliyö koridorlarına ilişkin 

projeler. 
4. Özel yük koridorları; 
5. Demiryolu istasyonlarının yeniden geliştirilmesi; 
6. Güç üretimi ve enerji tasarrufu projeleri; 
7. Yük terminalleri; 
8. Vagon ve lokomotif birimlerin kurulması; 
9. Ölçü/Ayar dönüşümü; 
10. Ağ genişleme. 

FOREIGN INVESTORS 
 

 EMD (USA) 

 GE (USA) 

 Siemens (Germany) 

 Alstom (France) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 EMD (ABD) 

 GE (ABD) 

 Siemens (Almanya) 

 Alstom (Fransa) 
 

AGENCIES 
 

 Indian Railways 

 Container Corporation of India Ltd. 

 Dedicated Freight Corridor Corporation of India 

 Rail Vikas Nigam Ltd. 

 Railtel Corporation of India Ltd. 

 Rail India Technical and Economics Services Ltd. 

 IRCON International Ltd. 

 Rail Land Development Authority 

 Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd. 
 

KURUMLAR 
 

 Hindistan Demiryolları 

 Hindistan Konteynır Ltd.Şti( 

 Hindistan Yük Koridoru Şirketi 

 Rail Vikas Nigam Ltd. 

 Railtel Corporation of India Ltd. 

 Rail India Technical and Economics Services Ltd. 

 IRCON International Ltd. 

 Rail Land Development Authority 

 Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd. 
 

 



RENEWABLE ENERGY       YENİLENEBİLEN ENERJİ KAYNAKLARI 
 

SUMMARY 
 

 5th largest power generation portfolio. 

 5th largest wind energy producer. 

 1,500 MW annual PV(photo volatics) capacity by the end of 2014. 

 243 GW of installed capacity as of March 2014. 

 20,000 MW of solar power by 2022. 
 
 

ÖZET 
 

 Dünyanın en büyük 5. güç üretim portföyü  

 Dünyanın en büyük 5. rüzgâr enerjisi üreticisi 

 2014 yılı sonuna kadar 1.500 MW yıllık PV (fotovoltaik kapasite) 

 2014 yılı Mart ayı itibariyle 243 GW Kurulu kapasite 

 2022 yılına kadar 20.000 MW güneş enerjisi 
 

REASONS TO INVEST 
 

 India has the fifth largest power generation portfolio worldwide 
with a power generation capacity of 245 GW. 

 Economic growth, increasing prosperity, a growing rate of 
urbanization and rising per capita energy consumption has 
widened access to energy in the country. 

 Current renewable energy contribution stands at 31.70 GW of the 
total installed capacity of 245 GW in the country �as on 
31.03.2014. 

 Wind energy is the largest renewable energy source in India. The 
Jawaharlal Nehru National Solar Mission aims to generate 20,000 
MW of solar power by 2022, creating a positive environment 
among investors keen to tap into India’s potential. 

 The country offers unlimited growth potential for the solar 
photovoltaic industry. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan 245 GW güç üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük 
beşinci güç üretim portföyüne sahiptir. Giderek büyüyen 
ekonomi ve artan refah kentleşme ve kişi başına düşen enerji 
tüketimindeki artışla birlikte ülkenin gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır.  

 Halihazırda 31.03.2014 tarihi itibariyle ülkedeki yenilenebilen 
enerji kaynağı katkısı toplam 245 GW kurulu kapasiteden 31.70 
GW pay almaktadır.  

 Hindistan’da rüzgâr enerjisi en büyük yenilenebilir enerji 
kaynağı niteliğindedie ve Jawaharlal Nehru Ulusal Güneş 
Enerjisi Misyonu bağlamında 2022 yılına kadar 20.000 MW 
güneş enerjisi üretilerek yatırımcılara yönelik pozitif bir ortamın 
oluşturulması hedeflenmektedir. 

 Ülkede güneş enerjisi fotovoltaik endüstrisi için sınırsız bir 
büyüme potansiyeli mevcuttur. 

 

STATISTICS 
 

 India is endowed with vast potential for solar energy and is 
rapidly emerging as a major manufacturing hub for solar power 
plants. It is expected that the annual PV-installed capacity will 
grow at a CAGR of around 49.5% between 2010 and 2014 to 
reach 1,500 MW by the end of 2014. 

 Wind energy accounts for nearly 70% (21.1 GW) of installed 
capacity, thereby making India the world’s fifth largest wind 
energy producer. 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Hindistan’da son derece zengin potansiyel güneş enerjisi 
olanakları mevcut olup, güneş enerjisi tesisleri açısından hızla 
büyüyen bir imalat merkezi olarak ortaya çıkmaktadır. 
Hindistan’da 2010 ila 2014 yılları arasında yıllık fotovoltaik 
kurulu kapasitede %49.5 oranında bir birleşik büyüme 
sağlanmış ve bunun 2014 yıl sonuna kadar 1500 MW’a 
ulaştırılması hedeflenmektedir.  

 Hindistan’da rüzgar enerjisi kurulu kapasitenin yaklaşık %70’ine 



 The Government of India has set a capacity addition target of 
�30 GW, which will take the total renewable capacity to almost 
55GW by the end of 2017. This includes 15 GW from wind power, 
10 GW from solar power, 2.9 GW from biomass power and 2.1 
GW from small hydro power. 

 

(21.1 GW) tekabül etmekte olup buda Hindistan’ı dünyanın en 
büyük beşinci rüzgar enerjisi üreticisi kılmaktadır.  

 Hindistan hükümeti 2017 yılı sonuna kadar 55 GW’a ulaşması 
beklenen toplam yenilenebilir enerji kapasitesine ilave bir 30 
GW enerji kapasitesi hedefi belirlemiş bulunmakta olup bu 
rakam 15 GW rüzgar enerjisinden, 10 GW güneş enerjisinden, 
2.9 GW biokütle enerjisinden ve 2.1 GW küçük hidroelektrik 
tesislerinden oluşmaktadır. 

 

GROWTH DRIVERS 
 

 India is the fourth largest importer of oil and the sixth largest 
importer of petroleum products and LNG globally. The increased 
use of indigenous renewable resources is expected to reduce 
India’s dependence on expensive imported fossil fuels. 

 The government is playing an active role in promoting the 
adoption of renewable energy resources by offering various 
incentives, such as generation- based incentives (GBIs), capital 
and interest subsidies, viability gap funding, concessional 
finance, fiscal incentives etc. 

 

 The National Solar Mission aims to promote the development and 
use of solar energy for power generation and other uses, with the 
ultimate objective of making solar energy compete with fossil-
based energy options. 

 
 

 The objective of the National Solar Mission is to reduce the cost 
of solar power generation in the country through long-term policy, 
large scale deployment goals, aggressive R&D and the domestic 
production of critical raw materials, components and products. 

 Renewable energy is becoming increasingly cost-competitive 
compared �to fossil fuel-based generation. 

 Wind energy equipment prices have fallen dramatically due to 
technological innovation, increasing manufacturing scale and 
experience curve gains. 

 Prices for solar modules have declined by almost 80% since 
2008 and wind turbine prices have declined by more than 25% 
during the same period. 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Hindistan dünyada en büyük dördüncü petrol ithalatçısı olup 
yine en büyük altıncı petrol ürünleri ve LNG ithalatçısıdır. 
Yenilenebilen kaynakların giderek artan bir şekilde 
kullanılmasının Hindistan’ın pahalı ithal edilen fosil yakıtlarına 
olan bağımlılığını azaltması beklenmektedir. 

 Hindistan örneğin üretim esaslı teşvikler (GBI’lar), sermaye ve 
faiz destekleri, fonlar, finansal teşvikler ve bu gibi çeşitli 
olanaklar sağlamak suretiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına 
ilişkin aktif bir rol üstlenmektedir.  
 

 Ulusal Güneş Enerjisi Misyonu bağlamında güç üretimi 
açısından güneş enerjisinin geliştirilmesi ve kullanılmasının 
teşvik edilmesi amaçlanmakta olup bu bağlamda güneş 
enerjisinin fosil yakıtlarına dayanan enerji seçeneklerine göre 
ön plana alınması hedeflenmektedir. 

 

 Ulusal Güneş Enerjisi Misyonunun temel amacı uzun dönemli 
uygulanacak bir politikayla ülkedeki güneş enerjisi üretim 
maliyetini azaltmak ve bu konudaki araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini ve yurtiçi önemli hammaddelerin üretimini 
arttırmaktır. 

 Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlarına kıyasla giderek 
artan bir şekilde daha uygun maliyetli enerji kaynakları haline 
gelmektedir. 

 Teknolojik yenilikler, artan imalat ölçeği ve bu konuda edinilen 
deneyimden dolayı rüzgar enerjisi ekipman fiyatları önemli 
ölçüde düşmüş bulunmaktadır. 

 2008’den bu yana güneş panellerinin fiyatları yaklaşık  %80’den 



 The government has created a liberal environment for foreign 
investment in renewable energy projects. The establishment of a 
dedicated financial institution – the Indian Renewable Energy 
Development Agency, makes for renewed impetus on the 
promotion, development and extension of financial assistance for 
renewable energy and energy efficiency/conservation projects. 

 

daha fazla ve yine aynı dönem içerisinde rüzgâr enerjisi fiyatları 
%25’oranından daha fazla azalmıştır. 

 Hükümet yenilenebilir enerji projelerine ilişkin yabancı 
yatırımlara yönelik liberal bir ortam oluşturmuş olup bu 
bağlamda Hindistan Yenilenebilir Enerji Gelişim Acentesi adlı 
bir finansal kuruluş tesis edilmiştir. Bu kuruluş kanalıyla 
yenilenebilir enerji projelerine yönelik finansal destek 
sağlanmaktadır.  

 

FDI POLICY 
 

 Foreign Direct Investment (FDI) up to 100% is permitted under 
the automatic route for renewable energy generation and 
distribution projects subject to provisions of The Electricity Act, 
2003. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Otomatik rota doğrultusunda 2003 tarihli Elektrik Yasasının 
hüküm ve şartlarına göre yenilenebilir enerjinin üretimi ve 
dağıtımı projelerine ilişkin yapılan doğrudan yabancı yatırımlara 
%100 oranında izin verilmektedir.  

 

SECTOR POLICY 
 
GUIDELINES FOR GREEN LARGE-AREA DEVELOPMENTS BY 
MNRE: 
 

 These guidelines cover various fiscal and promotional policies 
for the development of wind energy, which accounts for 69% of 
installed capacity. 

 The package of incentives (except wind) includes fiscal 
concessions such as 80% accelerated depreciation, 
concessional custom duty for specific critical components, 
excise duty exemption, income tax exemption on profits for 
power generation etc. in wind power projects. 

 
THE PROVISION OF CENTRAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR 
SMALL/MICRO HYDRO-POWER PROJECTS: 
 

 The MNRE is providing central financial assistance to set up 
small/micro hydro projects both in the public and private 
sectors. Support is also given to state governments for the 
identification of new potential sites, including surveys, the 
preparation of detailed project reports and the renovation and 
modernization of old projects. 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
MNRE TARAFINDAN SAĞLANAN YEŞİL GENİŞ ALANLARI İÇEREN 
PLANLAR 
 

 Bu prensipler, kurulu kapasitenin %69’una karşılık gelen rüzgâr 
enerjisinin gelişimine yönelik çeşitli mali ve teşvik niteliğindeki 
politikaları içermektedir. 

 Teşvik paketi (rüzgar enerjisi hariç olmak üzere) örneğin %80 
oranında azalan amortisman, özel kritik unsurlara yönelik 
gümrük vergisi muafiyeti, tüketim vergisi muafiyeti ve rüzgar 
gücü projelerine yönelik güç üretiminden sağlanan karlara ilişkin 
gelir vergisi muafiyetini içermektedir. 

 
KÜÇÜK/MİKRO HİDROELEKTRİK PROJELERİNE İLİŞKİN MERKEZİ 
FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI 
 

 MNRE gerek özel gerekse kamu sektöründe küçük/mikro 
nitelikteki hidro projelere yönelik merkezi olarak finansal destek 
sağlayan bir finansal kuruluştur. Bu bağlamda eski projelerin 
modernizasyonu ve iyileştirilmesi, detaylı proje raporlarının 
hazırlanması ve yeni potansiyel bölgelerin belirlenmesi gibi 
faaliyetlere yönelik eyalet hükümetlerine destek 



 
THE SETTING UP OF THE SOLAR ENERGY CORPORATION OF 
INDIA: 
 

 The mandate of the Solar Energy Corporation of India (SECI) 
allows wide-ranging activities to be undertaken with an overall 
view to facilitate the implementation of the National Solar 
Mission and the achievement of targets set therein. The SECI 
has the objective of developing solar technologies and 
ensuring inclusive solar power development throughout India. 

 
THE ANNOUNCEMENT OF THE OFFSHORE WIND ENERGY POLICY: 
 

 To promote deployment of offshore wind farms up to 12 
nautical miles from coast. 

 To promote investment in energy infrastructure. 

 To promote spatial planning and management of maritime 
renewable energy resources in the exclusive economic zone. 

 To achieve energy security and reduce carbon emissions. 

 To encourage indigenization of offshore wind energy 
technology. 

 To promote R&D in the offshore wind energy sector. 
 
STATE INITIATIVES: 
 

 State Electricity Regulatory Commissions in Andhra Pradesh, 
Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, 
Tamil Nadu, Gujarat, Kerala, Punjab, Orissa and West Bengal 
have announced preferential tariffs for purchase of power from 
wind power projects. 

 

sağlanmaktadır.  
 
HİNDİSTAN GÜNEŞ ENERJİSİ ŞİRKETİNİN KURULMASI  
 

 Hindistan Güneş Enerjisi Şirketi (SECI) belirlenen hedeflerin 
elde edilmesi ve Ulusal Güneş Enerjisi Misyonunun 
uygulanmasına ilişkin geniş bir aktivite yelpazesi sunmaktadır. 
SECI’nın amacı güneş enerjisi teknolojilerinin bütün 
Hindistan’da geliştirilmesi ve güneş enerjisinin kullanılmasını 
sağlamaktır.  

 
DENİZ AŞIRI RÜZGÂR ENERJİSİ POLİTİKASININ AMACI: 
 

 Sahilden 12 deniz mili açığa kadar olmak üzere deniz aşırı 
rüzgar çiftliklerinin kurulmasının teşvik edilmesi; 

 Enerji altyapılarına yapılan yatırımların teşvik edilmesi; 

 Özel ekonomik bölgelerde deniz konusunda yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ilişkin mekânsal planlama ve yönetimin teşvik 
edilmesi; 

 Enerji güvenliğinin sağlanması ve karbon emisyonlarının 
azaltılması; 

 Rüzgâr enerjisi teknolojisinin millileştirilmesinin teşvik edilmesi; 

 Deniz aşırı rüzgâr enerjisi sektöründe araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin teşvik edilmesi; 
 

EYALET TEŞVİKLERİ: 
 
Andhra Pradesh, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Maharashtra, 
Rajasthan, Tamil Nadu, Gujarat, Kerala, Punjab, Orissa ve Batı Bengal 
eyaletleri Eyalet Elektrik Düzenleme Komisyonları Rüzgâr Enerjisi 
Projelerinden elde edilecek olan enerjinin satın alımına ilişkin tercihli 
tarifeleri belirtmiş bulunmaktadırlar 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS IN BUDGET 2O14-15: 
 

 Allocation of INR 5 Billion towards the proposed ultra-mega 
solar power projects in Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and 
Ladakh in J&K which includes an allocation of INR 4 Billion for 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu ve Ladakh eyaletlerine yönelik 
önerilen ultra mega nitelikteki güneş enerjisi projeleri için 5 
milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiş olup, bu meblağın 4 



launching a scheme for solar power driven agricultural pump 
sets and water pumping stations for energizing 100,000 pumps 
and a future allocation of INR 1 Billion for the development of 1 
MW solar parks on the banks of canals. 

 Excise duty is being reduced from 12% to NIL on forged steel 
rings used in the manufacture of bearings of wind-operated 
electricity generators. 

 Full exemption from excise duty is being provided for solar 
tempered glass used in the manufacture of solar photovoltaic 
cells/modules, solar power generating equipment/system and 
flat plate solar collectors. 

 Full exemption from excise duty is being granted in respect of 
machinery, equipments etc. required for setting up of solar 
energy production projects. 

 Full exemption from excise duty is being provided to backsheet 
and EVA sheet used in the manufacture of photovoltaic 
cells/modules and specified raw materials used in their 
manufacture. 

 Full exemption from excise duty is being provided to parts 
consumed within the factory of production for the manufacture 
of non-conventional energy devices. 

 Full exemption from excise duty is being provided on flat 
copper wire used in the manufacture of PV ribbons (timed 
copper interconnect) for use in the manufacture of solar 
cells/modules. 

 Full exemption from excise duty is being provided on 
machinery, equipment etc. required for the setting up of 
compressed biogas plants (Bio-CNG). 

 Basic customs duty is being reduced from 10% to 5% on 
forged steel rings used in the manufacture of bearings of wind-
operated electricity generators. 

 Full exemption from SAD is being provided on parts and 
components required for the manufacture of wind-operated 
electricity generators. 

 Basic customs duty on machinery, equipments etc. required for 
the setting up of solar energy production projects is being 
reduced to 5%. 

 Full exemption from basic customs duty is being provided on 
specified �raw materials used in the manufacture of solar back 

milyar Hindistan Rupisi 100.000 pompaya enerji verilmesi için 
su pompalama istasyonları ve tarımsal pompa setlerine ilişkin 
güneş enerjisiyle çalışan bir sisteme tahsis edilmiş olup ayrıca 
kanal kıyılarında 1 MW’lık güneş parklarının geliştirilmesi için 1 
milyar Hindistan Rupisi ayrılmıştır. 

 Rüzgâr enerjisiyle çalıştırılan elektrik jeneratörlerinin imalatında 
kullanılan çelik unsurlara yönelik tüketim vergisi %12’den %0’a 
düşürülmüştür. 

 Güneş fotovoltaik hücrelerinde/modüllerinde, güneş enerjisi 
üretim ekipmanlarında ve sistemlerinde ve düz güneş enerjisi 
kolektörlerinde kullanılan temperlenmiş (sertleştirilmiş) cama 
yönelik tam bir gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır. 

 Güneş enerjisi üretim projelerinin gerçekleştirilmesi için 
gereksinim duyulan makine, ekipman ve bu gibi unsurlara 
yönelik tam bir tüketim vergisi muafiyeti sağlanmıştır. 

 Fotovoltaik hücrelerin/modüllerin imalatında kullanılan özel 
hammaddelerde EVA tabakalarına yönelik  tam tüketim vergisi 
muafiyeti uygulanmaktadır. 

 Geleneksel olmayan enerji cihazlarının üretimi için fabrika 
içerisinde tüketilen parçalara ilişkin tam tüketim vergisi 
uygulanmaktadır.  

 Güneş hücreleri/modüllerinin imalatında kullanılan PV 
bağlantılarına (bakır bağlantılar) yönelik kullanılan bakır 
kablolar için tam tüketim vergisi uygulanmaktadır.  

 Sıkıştırılmış biyogaz tesislerinin (Bio-CNG) kurulması için 
gereksinim duyulan makine ve ekipmanlara ilişkin  tam tüketim 
vergisi uygulanmaktadır.  

 Elektrik jeneratörüyle çalıştırılan rüzgâr enerjisi sistemlerine 
ilişkin rulman imalatında kullanılan çelik halkalara yönelik 
uygulanan temel gümrük vergisi %10’dan %5’e düşürülmüştür. 

 Rüzgâr enerjisiyle çalıştırılan elektrik jeneratörlerinin imalatında 
kullanılan parça ve unsurlara yönelik tam bir SAD muafiyeti 
uygulanmaktadır. 

 Güneş enerjisi üretim projelerinin gerçekleştirilmesi için 
gereksinim duyulan ekipman ve makinelere yönelik temel 
gümrük vergisi %5’e düşürülmüştür.  

 Güneş enerjisi panelleri ve EVA panellerinin imalatında 
kullanılan hammaddelere yönelik tam bir gümrük vergisi 
muafiyeti uygulanmaktadır. 



sheet and EVA sheet. 

 Full exemption from basic customs duty is being provided on 
flat copper wire used in the manufacture of PV ribbons (timed 
copper interconnect) �for solar PV cells/modules. 

 Concessional customs duty of 5% is being provided on 
machinery, equipment etc. required for the setting up of 
compressed biogas plants. 

 
INCENTIVES OFFERED BY THE GOVERNMENT FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE SOLAR ENERGY SECTOR INCLUDE: 
 

 Exemption from excise duties and concession on import duties on 
components and equipment required to set up a solar plant. 

 A 10-year tax holiday for solar power projects. 

 Wheeling, banking and third party sales, buyback facility by 
states. 

 Guaranteed market through solar power purchase obligation for 
states. 

 GBI schemes for small solar projects connected to a grid below 
33KV. 

 Reduced wheeling charges as compared to those for 
conventional energy. 

 Special incentives for exports from India in renewable energy 
technology under renewable sector-specific SEZ. 

 A payment security mechanism to cover the risk of default by 
state utilities/discoms. 

 A subsidy of 30% of the project cost for off-grid PV and solar 
thermal projects. 

 Loans at concessional rates for off-grid applications. 
 
FISCAL INCENTIVES FOR BIOMASS POWER PROJECTS: 
 

 Accelerated depreciation: a claim of 80% depreciation in the first 
year for certain specific equipment. 

 A 10-year income tax holiday. 

 Concessional customs duty and excise duty exemption for 
machinery and components during the setting up of the project. 

 An exemption of sales tax in certain states. 

 Financial assistance from IREDA for the setting up of biomass 

 Güneş hücreleri/modüllerinin imalatında kullanılan PV 
bağlantılarına (bakır bağlantılar) yönelik kullanılan bakır 
kablolar için tam bir gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 

 Sıkıştırılmış biyogaz tesislerinin kurulması için gereksinim 
duyulan makine ve ekipmanlara ilişkin %5 oranında gümrük 
vergisi muafiyeti sağlanmaktadır.  

 
GÜNEŞ ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMET 
TARAFINDAN ÖNERİLEN TEŞVİKLER AŞAĞIDAKİLERİ 
İÇERMEKTEDİR: 
 

 Güneş enerjisi tesisinin kurulması için gereksinim duyulan 
komponent ve ekipmanlara uygulanan ithalat vergisi ve tüketim 
vergisi muafiyeti 

 Güneş enerjisi projeleri için 10 yıllık vergi muafiyeti 

 Eyaletler tarafından geri alım desteği, banka ve üçüncü 
taraflara satışlar 

 Eyaletler için güneş enerjisi satın alım mükellefiyeti kanalıyla 
garantili pazar; 

 33 kW’nin altında bir güç üreten güneş enerjisi projeleri için GBI 
teşvikleri; 

 Geleneksel enerjiye kıyasla azalan nakliye giderleri  

 Yenilenebilen sektör-SEZ’e özgü yenilenebilir enerji konusunda 
Hindistan’dan ihracat için özel teşvikler 

 Mükellefiyeti ihlallerini kapsayacak şekilde bir ödeme güvenlik 
mekanizması; 

 PV ve güneş termal projeleri için proje maliyetinin %30’u 
oranında sübvansiyon; 

 Izgara uygulamaları için uygun maliyetli krediler; 
 
BİYOKÜTLE ENERJİSİ PROJELERİ İÇİN MALİ TEŞVİKLER:   
 

 Belirli ekipmanlara yönelik birinci yıl için %80 amortisman iadesi 

 10 yıl vergiden muafiyet 

 Projenin gerçekleştirilmesi aşaması esnasında alınan makine 
ve komponentler için gümrük vergisi ve tüketim vergisi muafiyeti 

 Belirli eyaletlerde satış vergisi muafiyeti 

 Biokütle enerjisi ve küspe müşterek üretim projeleri için 
IREDA’dan finansal destek  



power and bagasse co-generation projects. 
 
FISCAL INCENTIVES FOR SMALL HYDRO POWER PROJECTS: 
 

 Preferential tariffs. 

 Central financial assistance to the state government and the 
private sector for the setting up of small/mini hydro projects. 

 A subsidy to upgrade watermills and thereby improve their 
efficiency. 

 Custom duty concessions. 

 A 10-year tax holiday. 
 

 
KÜÇÜK HİDRO ENERJİ PROJELERİ İÇİN MALİ TEŞVİKLER 
 

 Tercihli tarifeler 

 Küçük/mini hidroenerji projeleri için merkezi finansman desteği  

 Su değirmenlerinin güncellenmesine yönelik ve etkinliklerinin 
arttırılması için sübvansiyon 

 Gümrük vergisi muafiyetleri 

 10 yıl boyunca vergiden muafiyet 
 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 From barely 20 MW in 2011, India’s installed solar capacity �has 
increased to 1,686 MW at the end of 2013. 

 India has vast untapped renewable energy resources — wind 
energy has installed capacity of 21.1 GW and an estimated 
potential of 102.8 GW. 

 Small hydro has installed capacity of 3.8 GW and an estimated 
potential of 19.7 GW. 

 Bio-power (including biomass and bagasse co-generation) has an 
installed capacity of 4.1GW as opposed to an estimated potential 
of 22.5 GW. Solar power has installed capacity of 1.7 GW against 
the potential of 6 GW. 

 The Solar Policy of Rajasthan notified in 2011 envisages the 
setting up of solar manufacturing facilities at proposed solar 
parks. 

 The Gujarat Solar Park also makes special provisions for 
encouraging on-site manufacturing facilities to provide equipment 
to projects coming up within the park as well as adequate repairs, 
maintenance and skilled manpower to service projects within the 
park. 

 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 Hindistan’da 2011 yılında 20 MW’ ye tekabül eden kurulu güneş 
enerjisi kapasitesi 2013 yılı sonu itibariyle 1.686 MW gibi son 
derece yüksek bir rakama ulaşmıştır. 

 Hindistan’da potansiyel olarak son derece zengin yenilenebilir 
enerji kaynakları mevcut olup bu bağlamda rüzgar enerjisinin 
kurulu kapasitesi 21.1 GW’ dir ve tahmini potansiyeli 102.8 
GW’dir.  

 Küçük hidro enerji tesislerinin kurulu kapasitesi 3.8 GW olup 
19.7GW potansiyel olduğu tahmin edilmektedir. 

 Biyo enerji için kurulu kapasite 4.1 GW olup tahmini potansiyel 
22.5 GW’dır. Güneş enerjisi için kurulu kapasite 1.7 GW olup 
potansiyel ise 6 GW’dır.  

 Rajasthan Güneş Enerjisi Politikası-2011 bağlamında önerilen 
güneş parklarındaki güneş enerjisi imalat tesislerinin kurulması 
öngörülmektedir.  

 Aynı zamanda Gujarat Güneş Enerjisi Parkında park içerisinde 
yeterli bakım onarım faaliyetlerinin yanı sıra ekipmanların da 
sağlanacağı şekilde imalat tesislerinin teşvik edilmesine ilişkin 
özel teşvikler uygulanmaktadır.  

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Suzlon 

 Enercon 

 Vestas 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Suzlon 

 Enercon 

 Vestas 



 RRB 

 NEG 

 Micon 

 Applied Materials (USA) 
 

 RRB 

 NEG 

 Micon 

 Applied Materials (ABD) 
 

AGENCIES 
 

 The Ministry of New and Renewable Energy 

 The Indian Renewable Energy Development Agency 

KURUMLAR 
 
• Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bakanlığı 
• Hindistan Yenilenebilir Enerji Kalkınma Ajansı 

 



ROADS AND HIGHWAYS       YOLLAR VE OTOBANLAR    
 

SUMMARY 
 

 USD 3.8 Billion outlay planned for highways. 

 4.86 Million kms of roads and highways. 

 USD 19 Billion infrastructure development between 2012-17. 

 100,000 kms of national highway by the end of 2017. 

 100 completed Public Private Partnership Projects. 
 
 

ÖZET 
 

 Karayolları için 3.8 Milyar USD’nin harcanması planlanmıştır.  

 4.86 Milyon km yol ve otoban  

 2012-2017 yılları arasında 19 Milyar USD altyapı geliştirme.  

 2017 yılı sonuna kadar 100.000 km. ulusal otoyol. 

 100 adet tamamlanmış Kamu Özel Ortaklığı Projesi. 

REASONS TO INVEST 
 

 The transport sector constitutes 6% of the country’s GDP and 
70% of the share of the roads sector. 

 India has an extensive road network of 4.86 Million kms which is 
the second largest in the world. 

 More than 60% of freight and 90% of passenger traffic in the 
country is handled by road. 

 The government of India has launched major initiatives to 
upgrade and strengthen highways and expressways in the 
country. 

 The private sector has emerged as a key player in the 
development of road infrastructure. 

 The value of roadways and bridge infrastructure in India is 
expected to grow at a CAGR of 17.4% between 2012-17, to 
reach USD 10 Billion. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Ulaşım sektörü ülkenin GSYİH'nın % 6’sını oluşturmakta olup, 
yol sektörünün % 70’ini teşkil etmektedir.  

 Hindistan 4,86 Milyon km’ye ulaşan yol ağı ile dünyanın ikinci 
en büyük yol ağına sahiptir.  

 Yüklerin % 60'ından fazlası ve ülkedeki yolcu trafiğinin % 90'ı 
karayolu ile gerçekleştirilmektedir.  

 Hindistan hükümeti ülkedeki karayollarını ve otoyolları 
güçlendirmek için önemli girişimler başlatmıştır.  

 Özel sektör karayolu altyapısının geliştirilmesinde önemli bir 
oyuncu olarak ortaya çıkmıştır.  

 Hindistan'da karayolları ve köprü altyapısının 2012-2017 yılları 
arasında % 17.4 oranında büyüyerek değerinin 10 Milyar 
Amerikan Dolarına ulaşması beklenmektedir. 

STATISTICS 
 

 The length of National Highways is expected to grow from 92,850 
kms in 2013-14 to 100,000 kms by the end of 2017. 

 India has completed 100 Public Private Partnership projects and 
�165 are ongoing as of March, 2014. 

 The type of Public Private Partnership modules used in the 
highway sector are Build Operate Transfer (BOT) toll and BOT 
annuity. 

 During the next five years, investment through Public Private 
Partnerships are expected to be in the region of USD 31 Billion 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER  
 

 2013-2014 tarihi itibariyle 92.850 kilometreye tekabül eden 
Ulusal Karayollarının 2017 sonuna kadar 100.000 kilometreye 
ulaşması beklenmektedir. 

 Hindistan 2014 tarihi Mart ayı itibariyle 100 Kamu Özel Ortaklığı 
projesini tamamlamış olup, bu bağlamda 165 proje hâlihazırda 
sürdürülmektedir. 

 Otoban sektöründe kullanılan Kamu Özel Ortaklığı tipi Yap İşlet 
Devret (BOT) modeli şeklindedir. 

 Gelecek beş yıl içerisinde Kamu Özel Ortaklığı kanalıyla 



for national highways. 

 The National Highway Authority of India (NHAI) and the Ministry 
of Road Transport & Highways had sanctioned projects for 3,700 
kms in 2013-14. 

 

gerçekleştirilecek olan yatırımların ulusal karayollarına yönelik 
31 milyar Amerikan Dolarına ulaşması beklenmektedir. 

 Hindistan Ulusal Otoyol Kurumu (NHAI) ve Karayolları ve 
Otoban Bakanlığı 2013-2014 yıllarında 3700 kilometre yol 
projesini gerçekleştirmiştir.  

 

GROWTH DRIVERS 
 

 For 2013-14, an outlay of USD 3.8 Billion for the highway sector 
has been provided. 

 During 2014-15, around 8,470 kms of National Highways are �to 
be improved along with 10 bypasses. 

 The NHAI aims to award 5,000 kms of projects in 2014-15 and 
another 400 kms will be awarded by MoRT&H directly. 

 The government of India aims to develop a total of 64,340 kms of 
National Highways under various programmes such as The 
National Highway Development Project (NHDP), Special 
Accelerated Road Development Program for the North-east 
region and Left Wing Extremist (SARDP-NE), National Highways 
Interconnectivity Improvement Project (NHIIP). 

 The National Highway Development Project (NHDP), a USD 60 
Billion, seven-phase programme – one of the largest in the world 
– focuses on the widening, upgradation and rehabilitation of 
47,054 kms of National Highways. 

 The rise in two-wheeler and four-wheeler vehicles, increasing 
freight traffic, strong trade and tourist flows between states are all 
set to augment growth. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYACAK OLAN UNSURLAR 
 

 2013-2014 döneminde otoban sektörü için 3.8 milyar Amerikan 
Doları bir harcama yapılmıştır. 

 2014-2015 döneminde 10 bypass ile birlikte 8470 kilometre 
ulusal otobanın iyileştirilmesi öngörülmektedir. 

 2014-2015 dönemi itibariyle NHAI 5.000 kilometreye tekabül 
eden yol projesine yönelik ihale açmayı planlamakta olup bir 
diğer 400 kilometre yola ilişkin ihale ise doğrudan MoRT&H 
tarafından gerçekleştirilecektir. 

 Örneğin Ulusal Otoban Gelişim Projesi (NHDP) ülkenin 
Kuzeydoğu bölgesine yönelik Hızlandırılmış Yol Gelişim 
Programı (SARDP-NE), Ulusal Otobanların Birbirine 
Bağlanması Projesi (NHIIP) gibi çeşitli programlar kapsamında 
Hindistan hükümeti toplam 64.340 kilometreye tekabül eden 
ulusal otoban yapmayı planlamaktadır. 

 Yedi aşamalı bir programdan ibaret olan ve 60 milyar Amerikan 
Dolarına tekabül eden Ulusal Otoban Gelişim Projesi (NHDP) 
dünyadaki en büyük proje olup söz konusu bu proje 
kapsamında 47.054 kilometre ulusal otobanın genişletilmesi, 
yenilenmesi ve rehabilitasyonu öngörülmektedir. 

 Ülkedeki iki tekerlekli ve dört tekerlekli araçların artışıyla birlikte 
navlun trafiği artmış olup böylece büyümeyi destekleyecek 
şekilde eyaletler arasında güçlü bir ticari ve turizm akışı 
gerçekleştirilmiştir.  

 
 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT POLICY 
 

 100% foreign direct investment is allowed under the automatic 
route in the road and highways sector, subject to applicable laws 
and regulation. 

 

YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR POLİTİKASI  
 

 Yürürlükte bulunan yasal mevzuat doğrultusunda otomatik 
rotaya göre Hindistan’da otoban ve karayolu sektöründe %100 
oranında yabancı doğrudan yatırıma izin verilmektedir. 

 



 

SECTOR POLICY 
 

 Road infrastructure is a key government priority – the sector has 
received strong budgetary support over the years. 

 Standardised processes for PPP projects - a clear policy 
framework relating to bidding and tolling. 

 A regulatory authority is being constituted for the road sector. 

 Environmental clearance is de-linked from forest clearance. 

 Harmonious Substitute of Concessionaires is permitted in 
ongoing and completed projects for improving the availability of 
equity in the market for re-investment in highway projects. 

 An entity exclusively for the development of roads in the North-
eastern region and border areas is being created under 
MoRT&H. 

 The Prime Minister’s Gram Sadak Yojana (PMGSY) and 
Construction of Rural Road Project (CRRP) focuses on the 
development of rural roads. 

 The Central Road Fund assists the State Government and Union 
Territories in the development of state roads. 

 

SEKTÖR POLİTİKASI  
 

 Ülkede karayolu altyapısı hükümetin temel bir önceliği 
niteliğindedir ve sektör son yıllarda güçlü bir bütçe desteği almış 
bulunmaktadır. 

 PPP projelerine yönelik standardize edilmiş süreçler söz 
konusu olup ücretlerin tahsil edilmesi ve ihale aşamasına ilişkin 
net bir politikayı içeren çerçeve çalışması gerçekleştirilmiş ve 
belirlenmiştir. 

 Karayolu sektörüne yönelik yönetmelik çıkarma yetkisine haiz 
bir kuruluşun tesis edilmesi öngörülmektedir. 

 Çevresel temizlik kapsamında bulunan unsurlar orman 
kapsamının dışına çıkarılmış bulunmaktadır. 

 Otoban projelerinde yeniden yatırım amaçlı sağlanacak olan 
sermayeleri arttırabilmek için gerek tamamlanmış gerekse 
sürdürülmekte olan projelere ilişkin Uyumlu İkame Muafiyetleri 
uygulanmaktadır. 

 Ülkenin Kuzeydoğu bölgesinin ve sınır alanlarının 
geliştirilmesine yönelik tesis edilecek olan MoRT&H adlı bir 
kuruluşa ait çalışmalar sürdürülmektedir. 

 Başbakanlık Gram Sadak Yojana (PMGSY) ve Kırsal Karayolu 
Projesinin Konstrüksiyonu (CRRP) için kırsal karayollarının 
geliştirilmesine odaklanılmaktadır.  

 Eyalet yollarının geliştirilmesi için tahsis edilmiş olan Merkezi 
Karayolu Fonu eyalet hükümetlerine ve birlik niteliğindeki 
bölgelere destek sağlamaktadır. 

 
 

FINANCIAL SUPPORT 
 
PROVISIONS OF THE 2O14-2O15 UNION BUDGET: 
 

 INR 378.8 Billion has been allocated towards the proposed 
investment in the National Highways Authority of India and state 
roads which includes INR 30 Billion for the North-east. 

 INR 143.89 Billion has been allocated towards the Pradhan 
Mantri Gram Sadak Yojana. 

 INR 5 Billion has been allocated to set up an institution to provide 

FİNANSAL DESTEK  
 
2O14-2O15 BİRLEŞİK BÜTÇEDEKİ HÜKÜMLER:  
 

 Hindistan Ulusal Otobanlarına yönelik yatırım amaçlı olmak 
üzere 378.8 milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiş olup, 
yukarıda belirtilen meblağın 30 milyar Hindistan Rupisi ülkenin 
Kuzeydoğusundaki  eyalet yolları için ayrılmış bulunmaktadır. 

 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana projesine ilişkin  143.89 
milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 



support to mainstreaming Public Private Partnerships in India 
called 3P India. 

 It is clarified that road construction machinery imported duty-free 
can be sold within 5 years of import, subject to the payment of 
customs duty on depreciated value and that individual 
constituents of the consortium whose names appear in the 
contract can import goods without payment of duty. 

 The requirement of certification by the Ministry of Road Transport 
for availing customs duty exemptions on specified goods required 
for the construction of roads is to be done away with. 

 Plants and equipment imported prior to 2008 for use in projects 
financed by the UN or an international organization, which 
hitherto could not be transferred/sold/re-exported out of the 
project site, are now permitted to be transferred/sold/re-exported 
from the project site. 

 The FII investment limit in infrastructure corporate bonds was 
raised from USD 5 Billion to USD 25 Billion. 

 Companies enjoy 100% tax exemption in road projects for 5 
years and 30% relief for the next five years. 

 Capital gains of up to 40% of the total project cost to enhance 
viability. 

 Financial institutions have received government approval to issue 
tax-free bonds for a total value of USD 9.2 Billion in 2014-15. 

 The India Infrastructure Finance Company (IIFC) is to provide 
long-term funding for infrastructure projects. 

 Interest payments on borrowings for infrastructure are now 
subject to a lower withholding tax of 5%. 

 Infrastructure Debt Fund income is exempt from income tax. 
 

 “3P India” adı verilen Hindistan’daki Kamu Özel Ortaklığına 
yönelik destek sağlayacak olan bir kuruluşun tesis edilmesi için 
5 milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 

 Amortisman değeri üzerinden ilgili gümrük vergi, resim ve 
harçlarının ödenmesi koşuluyla gümrüksüz olarak ithal edilen 
karayolları imalat makinelerinin ithal edildiği tarihten itibaren 5 
yıl içerisinde satılabilmesi hususu yasalaştırılmış olup ayrıca 
sözleşmede adı geçen konsorsiyumu oluşturan gerçek veya 
tüzel kişilikler herhangi bir gümrük vergisi ödemeksizin ilgili 
ürünleri ithal edebilmektedirler. 

 Karayollarının konstrüksiyonuna yönelik belirli ürünlere ilişkin 
gümrük vergisi muafiyetinin tanındığı Karayolları Bakanlığının 
sertifikasyon yönündeki gereksinimi (koşulu-bu bağlamda bir 
sertifikasyon alınması gerekliliği) artık kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

 Proje bölgesinin dışında herhangi bir başka yere 
nakledilemeyen, satılamayan veya ihraç edilemeyen Birleşmiş 
Milletler veya herhangi bir organizasyon tarafından finanse 
edilen projelerde kullanılmak üzere 2008 yılı öncesi ithal edilen 
tesis ve ekipmanların artık proje bölgesinde herhangi bir başka 
yere nakledilmesine, satılmasına veya yeniden ihraç edilmesine 
izin verilmektedir.  

 Şirket bonolarına yönelik FII yatırım limiti 5 milyar Amerikan 
Dolarından 25 milyar Amerikan Dolarına yükseltilmiştir. 

 Karayolu konstrüksiyon projeleriyle iştigal eden şirketlere 5 yıl 
boyunca %100 oranında vergi muafiyeti ve sonraki 5 yıl 
boyunca %30 oranında vergi muafiyeti sağlanmaktadır. 

 Toplam proje maliyetinin %40’ına varan sermaye kazançları söz 
konusudur. 

 Finansal kuruluşlar 2014-2015 yıllarında toplam değeri 9.2 
milyar Amerikan Dolarına tekabül eden vergisiz tahvilin-
bononun çıkarılması için merkezi hükümetin onayını almış 
bulunmaktadır. 

 Hindistan Altyapı Finansman Şirketi (IIFC) altyapı projelerine 
için uzun vadeli finansman sağlayacaktır. 

 Altyapı yatırımlarına yönelik tahsis edilen kredilere ilişkin 
uygulanan faiz ödemelerine artık %5 oranında daha az bir 
stopaj vergisi uygulanmaktadır. 

 Altyapı Borç Fonu bağlamında elde edilen gelirler, gelir vergisi 



kapsamından muaf bulunmaktadır. 
 
 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 The Public Private Partnership model will continue to be the 
favoured way of executing the remaining NHDP phases. 

 Priority expressway project for implementation on the Public 
Private Partnership Mode. 

 The Eastern Peripheral Expressway – a 135 km-long, 6 lane 
expressway with a total project cost of USD 750 Million that will 
decongest Delhi. 

 The Delhi – Meerut Expressway (a 150 km long project with a 
total project cost of USD 1 Billion). 

 The Vadodra-Mumbai Expressway, a 473 km expressway with 
�a total project cost of USD 4.3 Billion will provide faster access 
�to the economic hubs of Mumbai, Vadodara and Ahmedabad. 

 The Special Accelerated Road Development Programme for the 
North-eastern region (SARDP-NE) is aimed at developing road 
connectivity between remote areas in the North-eastern region 
with state capitals and district headquarters – a three phase 
project; facilitating connectivity of 88 district headquarters in the 
North – eastern state to the nearest national highways. 

 

YATIRIM FIRSATLARI  
 

 Kamu Özel Ortaklığı modeli geride kalan NHDP aşamalarını 
tamamlama bağlamında benimsenen bir yol olmaya devam 
edecektir. 

 Kamu Özel Ortaklığı modeli esasına dayalı  otoban projelerinin 
uygulanmasına öncelik sağlanmaktadır. 

 Delhi’ye kadar uzanan 135 kilometre uzunluğunda 6 şeritli 
ekspres bir yol olan Doğu Çevre Yolunun toplam proje maliyeti  
750 milyon Amerikan Dolarıdır.  

 Delhi-Meerut Otoyolu (toplam proje maliyeti 1 milyar Amerikan 
Dolarına tekabül eden 150 kilometre uzunluğunda bir otoyol 
projesi) 

 Toplam proje maliyeti 4.3 milyar Amerikan Dolarına tekabül 
eden 473 kilometrelik bir otoban olan Vododra-Bombay otobanı 
ülkenin ekonomik merkezleri olan Bombay, Vadodara ve 
Ahmedabad kentlerine daha hızlı bir erişim sağlayacaktır. 

 Kuzeydoğu bölgesine yönelik Özel Hızlandırılmış Karayolu 
Gelişim Programı ile eyaletler ve Kuzeydoğu bölgesi arasında 
birbirine uzak olan bölgelerin bağlanması amaçlanmaktadır ve 
bu program üç aşamalı bir projeyi içermektedir. Bu proje 
bağlamında ülkenin Kuzeydoğusundaki 88 bölge en yakın 
ulusal otobana bağlanacaktır.  

 
 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Jiangsu (China) 

 PLUS Expressway Bcrhad Consortium (Malaysia) 

 Hyundai Engineering Construction Company Ltd. (Korea) 

 Isolux (Spain) 

 Yongma Engineering Company Ltd. (Korea) 

 Apollo, JLI & LOR (UK) 

 OJSC Consortium, SIBMOST (Russia) 

 GALFAR Consortium (UAE) 

 Zignego Company Inc. (USA) 
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 Jiangsu (Çin)  
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 Yongma Mühendislik Şirketi Ltd (Kore)  

 Apollo, JLI ve LOR (İngiltere)  

 OJSC Konsorsiyumu, SIBMOST (Rusya)  

 GALFAR Konsorsiyumu (BAE)  

 Zignego Company Inc. (ABD)  



 Galfar Engineering and Contracting, SAOG (Oman) 

 ITD (Thailand) 
 

 Galfar Mühendislik ve Taahhüt, SAOG (Umman)  

 ITD (Tayland) 
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 The National Highway Authority of India 

 The Indian Roads Congress 

 The Central Road Research Institute 
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 Hindistan Ulusal Otoban Kurumu  

 Hindistan Yolları Kongresi  

 Merkezi Yol Araştırma Enstitüsü 

 
 
 



SPACE         UZAY 
 

SUMMARY 
 

 India’s space programme stands out as one of the most cost-
effective in the world. 

 33 countries and 3 multinational bodies have formal co-operative 
arrangements in place with the Indian Space Research 
Organization. 

 30 spacecrafts in differing orbital paths. 
 

ÖZET 
 

 Hindistan’ın uzay programı dünyadaki en uygun maliyetli uzay 
programlarından biri olarak dikkati çekmektedir. 

 Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu bünyesinde 33 ülke 
ve 3 çok uluslu kuruluş resmi anlamda işbirliği yapmaktadırlar. 

 Farklı yörüngelerde 30 uzay aracı mevcuttur. 
 

REASONS TO INVEST 
 

 Through the last four decades, India’s space program has 
attracted global attention for its accelerated rate of development. 

 India’s cost-effective space program has launched 40 satellites 
for 19 countries to date and has the potential to serve as the 
world’s launchpad. 

 The Indian Space Research Organization (ISRO) has forged a 
strong relationship with a large number of industrial enterprises, 
both in the public and private sector, to implement its space 
projects. 

 With the ISRO undertaking the development of cutting edge 
technologies and interplanetary exploratory missions, there is a 
tremendous scope in contributions to the realization of 
operational missions and new areas such as satellite navigation. 

 
TECHNOLOGY TRANSFER: 
 

 The technologies licensed to industries for commercialisation 
include Multi-Layer Printed Antenna Technology and DDV 100 
Resin system. �In addition to this, industries have been 
shortlisted for the know-how transfer of Dual Polarization 
LIDAR, Solid State Power Amplifier, Precision Tapping 
Attachment and EPY 1061 coating compound. There are a 
number of technologies identified for know-how transfer from 
ISRO. These include various types of adhesives and polymers, 
silica fiber and granule material, ceramics, pressure 
transducers, liquid level detectors, temperature sensors, silver 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Son 40 yıl içerisinde Hindistan’ın uzay programı kaydettiği hızlı 
gelişimle global anlamda  dikkat çekmiştir. 

 Hindistan’ın uygun maliyetli uzay programı kapsamında bugüne 
kadar 19 eyalet için 40 uydu fırlatılmıştır. 

 Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) gerek kamu 
gerek özel sektörde uzay projelerini gerçekleştirmek amacıyla 
oldukça fazla sayıda endüstriyel müteşebbisle güçlü ilişkiler 
gerçekleştirmiştir. 

 ISRO ile teknolojilerin modernleştirilmesi ve gezegenler arası 
araştırma misyonları üstlenilmekte olup ayrıca uydu 
navigasyonu gibi yeni alanlar ve Operasyonel misyonların 
gerçekleştirilmesine ilişkin katkılarda bulunulmaktadır.  

 
TEKNOLOJİ TRANSFERİ: 
 

 Çok Aşamalı Anten Teknolojisi ve DDV 100 Sisteminin 
ticarileştirilmesine yönelik endüstrilere lisanslı teknoloji 
sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra ikili polarizasyon LIDAR, katı 
durumdaki güç çoğaltıcısı, EPY 1061 gibi know-howlara ilişkin 
transferler söz konusudur. Ayrıca ISRO’dan know-how transferi 
için bir dizi teknoloji belirlenmiştir. Bunlar yapışkanları ve 
polimerleri, silika fiberi ve granül materyalleri, seramikleri, 
basınçlı transdüserleri, sıvı seviye detektörlerini, sıcaklık 
sensorlarını, gümüş plakaları ve termal kontrol kaplama 
tekniklerini, zemin nüfuz radarını, elastik raman lidarı, düşük 
atmosferik basınçlı rüzgâr profilleme radarı ve bu gibi unsurları 



plating and thermal control coating techniques, ground 
penetration radar, elastic Raman Lidar, lower atmospheric 
wind profiling radar, etc. 

 
TECHNICAL CONSULTANCY: 
 

 ISRO provides technical consultancy services to industries and 
R&D institutions in diverse areas of its expertise. Some recent 
areas where consulting services have been provided are: gold 
plating application on MMIC-based Ku-band receiver and on 
aluminum boxes, fabrication of precision components, 
mechanical shock tests, etc., to name a few. 

 

içermektedir. 
 
TEKNİK DANIŞMANLIK: 
 

 ISRO sahip olduğu zengin ekspertiz bilgileriyle araştırma ve 
geliştirme enstitülerine ve endüstrilere teknik danışmanlık 
hizmetleri sağlamaktadır. Nitekim son zamanlarda sağlanan 
danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibidir: MMIC esaslı Ku-band 
alıcısına ve alüminyum kutulara altın plaka uygulaması, 
mekanik şok testleri vb. 

 

STATISTICS 
 

 Space activities in the country were initiated with the setting up 
of the Indian National Committee for Space Research 
(INCOSPAR) in 1962. 

 The Indian Space Research Organisation (ISRO) was 
established �in August 1969. 

 The Government of India constituted the Space Commission 
and established the Department of Space (DOS) in June 1972 
and brought �ISRO under DOS in September 1972. 

 PSLV, in its twenty-first flight (PSLV-C19), launched India’s 
first radar imaging Satellite (RISAT-1) from Sriharikota on April 
26, 2012 of which one orbited India’s Radar Imaging Satellite 
(RISAT-1) and the other a French Remote Sensing Satellite 
SPOT-6 and the Japanese satellite PROITERES. 

 In its twenty-second flight (PSLV-C21), PSLV successfully 
launched �the French earth observation satellite SPOT-6, 
along with Japanese micro-satellite PROITERES from 
Sriharikota on September 09, 2012. 

 India’s heaviest communication satellite, GSAT-10, was 
successfully launched by Ariane-5 VA 209 from Kourou, 
French Guiana on September 29, 2012. 

 PSLV, in its twenty-third flight (PSLV-C20), successfully 
launched Indo-French Satellite SARAL along with six smaller 
foreign satellites from Sriharikota on February 25, 2013. 

 ISRO currently has a constellation of 9 communication 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 1962 yılında Hindistan Ulusal Uzay Araştırma Komitesi 
(INCOSPAR) kurulmuş olup böylece ülkede uzay faaliyetleri 
başlatılmıştır. 

 1969 yılında Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) 
kurulmuştur. 

 1972 yılı Haziran ayında Uzay Departmanı (DOS) kurulmuş 
olup 1972 yılı Eylül ayında DOS Doğrultusunda ISRO 
oluşturulmuştur. 

 Yirmi birinci uçuşunda (PSLV-C19) PSLV 26 Nisan 2012 
tarihinde Sriharikota’dan ilk radar görüntüleme uydusunu 
(RISAT-1) fırlatmış olup bir diğer Fransız uzaktan kumandalı 
uydu olan SPOT 6 ve Japon uydusu olan PROITERES 
fırlatılmıştır. 

 Yirmi ikinci uçuşunda (PSLV-C21) PSLV başarılı bir şekilde 9 
Eylül 2012 tarihinde Sriharikota’dan Japon mikro uydusu olan 
PROITERES ile birlikte SPOT-6 Fransız gözlem uydusunu 
fırlatmıştır.  

 Hindistan’ın en büyük iletişim uydusu olan GSAT-10 29 Eylül 
2012 tarihinde Fransız Ginesi Kourou’dan Ariane-5 VA 209 
tarafından başarılı bir şekilde fırlatılmıştır. 

 Yirmi üçüncü uçuşunda (PSLV-C20) PSLV başarılı bir şekilde 
25 Şubat 2013 tarihinde Sriharikota’dan altı küçük yabancı 
uyduyla birlikte Hindistan-Fransız uydusu olan SARAL’ı 
fırlatmıştır. 



satellites, 1 meteoro- logical satellite, 10 earth observation 
satellites and 1 scientific satellite. 

 
 

 Hindistan hâlihazırda 9 iletişim uydusuna, 1 meteorolojik 
uyduya, 10 dünya gözlem uydusuna ve 1 bilimsel amaçlı 
uyduya sahiptir. 

 

GROWTH DRIVERS 
 
THE INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION (ISRO): 
 

 The prime objective of ISRO is to develop space technology 
and its application to various national tasks. 

 
SPACE COMMERCE: 
 

 Antrix Corporation Limited, the commercial arm of the 
Department �of Space has undertaken a number of initiatives 
for the global marketing of space products and services. Antrix 
has continued to expand its market base. 

 There has been good progress in the provision of TTC support 
�to international customers. 

 
LAUNCH VEHICLES: 
 

 Satellite Launch Vehicle (SLV): Its first launch took place in 1979 
with two more in each subsequent year, and the final launch took 
place in 1982. 

 Augmented Satellite Launch Vehicle (ASLV): The first launch test 
was held in 1987, and three others followed in 1988, 1992 and 
1994. 

 Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV): PSLV is capable of 
launching Remote Sensing (IRS) satellites into sun-synchronous 
orbits. PSLV can also launch small satellites into geo-stationary 
transfer orbit (GTO). The reliability and versatility of the PSLV is 
proven by the fact that it has launched 30 spacecraft (14 Indian 
and 16 from other countries) into a variety of orbital paths so far. 

 Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV): The 
Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, known by its 
abbreviation GSLV, is an expendable launch system developed 
to enable India to launch its INSAT-type satellites into 
geostationary orbit and to make India less dependent on foreign 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 
HİNDİSTAN UZAY ARAŞTIRMA ORGANİZASYONU (ISRO): 
 

 ISRO’nun temel amacı uzay teknolojisini geliştirmek ve çeşitli 
ulusal görevlerin uygulamasını sağlamaktır. 

 
UZAYLA İLGİLİ TİCARİ FAALİYETLER: 
 

 Uzay Departmanının Ticari Bölümü olan Antrix Corporation Ltd. 
Şti. uzay ürünleri ve hizmetlerinin global olarak pazarlanması 
amacıyla bir dizi inisiyatifi üstlenmiş olup, Antrix Şirketi piyasa 
tabanını genişletmeye devam etmektedir.  

 Uluslararası müşterilere TTC desteğinin sağlanmasında önemli 
bir mesafe kat edilmiştir. 

 
FIRLATILAN ARAÇLAR: 
 

 Uydu fırlatma aracı (SLV): ilk olarak 1979’da fırlatılmış olup en   
son uçuş 1982’de gerçekleştirilmiştir. 

 Güçlendirilmiş Uydu Fırlatma Aracı (ASLV): İlk fırlatma testi 
1979 yılında gerçekleştirilmiş olup, müteakip yıllarda 
(1988,1992ve 1994 ) üç defa fırlatılmıştır. 

 Polar Uydu Fırlatma Aracı (PSLV): PSLV güneş ile eşzamanlı 
yörüngelere uzaktan kumandalı uydular (IRS) fırlatma 
kapasitesine sahiptir. PSLV aynı zamanda küçük uyduları Jeo-
Tranfer yörüngesine (GTO) fırlatabilmektedir. Güçlendirilmiş 
Uydu Fırlatma Aracı (PSLV): PSLV güneş ile eşzamanlı 
yörüngelere uzaktan kumandalı uydular (IRS) fırlatma 
kapasitesine sahiptir.  

 Jeolojik eşzamanlı uydu fırlatma aracı (GSLV):  Jeolojik 
eşzamanlı uydu fırlatma aracı (GSLV) INSA tipi uyduları 
fırlatmak üzere geliştirilmiş olan bir uydu fırlatma sistemi olup 
bu sistem sayesinde Hindistan yabancı roketlere daha az 
bağımlı bir hale gelmiştir. ISRO’nun en ağır-büyük uydu fırlatma 



rockets. At present, it is ISRO’s heaviest satellite launch vehicle 
and is capable of putting a total payload of up to five tons to Low 
Earth Orbit. 

 
SPACE SCIENCE PROGRAMME: 
 

 Space science research activities are pursued at the Physical 
Research Laboratory (PRL), the Space Physics Laboratory 
(SPL), the National Atmospheric Research Laboratory (NARL) 
and the Special Advisory Group (SAG) at the Indian Space 
Research Organization Satellite Center (ISAC). A number of 
space science research projects in the field of atmospheric 
science, astronomy and planetary exploration and science 
payload development activities are supported and implemented 
at various universities and research institutes by ISRO through 
the recommendations of ISRO’s Advisory Committee for Space 
Sciences (ADCOS). 

 Mars Orbiter Mission is ISRO’s first interplanetary mission to 
Mars with a spacecraft designed to orbit Mars in an elliptical orbit 
of 372 kms by 80,000 kms. The primary driving technological 
objective of the mission is to design and realise a spacecraft with 
a capability to reach Mars (Martian Transfer Trajectory), then to 
orbit around Mars (Mars Orbit Insertion) over a period of nine 
months. 

 

aracıdır.  
 
UZAY BİLİM PROGRAMI: 
 

 Fiziksel Araştırma Laboratuarında (PRL) uzay fizik 
laboratuarında (SPL), Ulusal Atmosferik Araştırma 
Laboratuarında (NARL) ve Hindistan Uzay Araştırma 
Organizasyonu Uydu Merkezindeki (ISAC), Özel Danışmanlık 
Grubunda (SAG) uzayla ilgili bilimsel araştırma faaliyetleri 
yürütülmektedir. Astronomi bilimleri, astronomi, gezegenlerin 
araştırılması ve bilimsel geliştirme faaliyetleri alanında bir dizi 
uzay araştırma projeleri Uzay Bilimleri Danışmanlık Komitesi 
(ADCOS) ISRO’nun tavsiyeleriyle ISRO araştırma enstitüleri ve 
çeşitli üniversiteler kanalıyla desteklenmekte ve 
uygulanmaktadır. 

 Mars Yörünge Misyonu ISRO’nun 80.000 km uzakta bir eliptik 
yörünge olmak üzere Mars yörüngesine bir uzay aracı fırlatma 
yönündeki ilk gezegenler arası misyonudur. Bu misyondaki 
temel teknolojik amaç Marsa ulaşmak ve daha sonra Marsın 
yörüngesinde dokuz ayı aşkın bir süre uyduyu döndürmektir 
(Mars yörüngesi dönüşümü). 

 

FDI POLICY 
 

 FDI up to 74% is allowed in satellites- establishment and 
operation, subject to the sectoral guidelines of the Department 
of Space/ISRO, under the government route. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Uyduların geliştirilmesine yönelik hükümet rotası doğrultusunda 
Uzay/ISRO departmanının sektörel prensiplerine göre %74 
oranında doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 

SECTOR POLICY 
 
SATELLITE COMMUNICATION POLICY: 
 

 A policy framework for Satellite Communication in India 
(approved by Government in 1997). 

 The norms, guidelines and procedures for implementation of 
the Policy Framework for Satellite Communications in India, 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
UYDU İLETİŞİM POLİTİKASI: 
 

 Hindistan’da 1997 yılında hükümet tarafından onaylanan uydu 
iletişimi için bir  politik çerçeve çalışması belirlenmiştir. 

 Hindistan’da uydu iletişimlerine yönelik politik çerçeve 
çalışmasının uygulanmasına ilişkin norm, prensip ve 



approved by the government in the Year 2000. 

 INSAT Co-ordination Committee. 

 Remote Sensing Data Policy 2011. 
 

prosedürler 2000 yılında hükümet tarafından onaylanmıştır. 

 INSAT Koordinasyon Komitesi 

 Uzaktan Kumandalı Veri Politikası 2011 
 

INTERNATIONAL COOPERATION 
 

 Formal co-operative arrangements are currently in place with 
space agencies of 33 countries and 3 multinational bodies, 
namely, Argentina, Australia, �Brazil, Brunei Darussalam, 
Bulgaria, Canada, Chile, Egypt, European Centre for Medium 
Range Weather Forecasts (ECMWF), European Organisation for 
Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European 
Space Agency (ESA), France, Germany, Hungary, Indonesia, 
Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Mauritius, Mongolia, Myanmar, 
Norway, Peru, Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, Spain, 
Sweden, Syria, Thailand, the Netherlands, Ukraine, �the United 
Kingdom, the United States of America and Venezuela. 

 The areas of co-operation address mainly remote sensing of the 
earth, satellite communication, launch services, telemetry and 
tracking support, �space exploration, space law and capacity 
building. 

 Co-operative instruments signed during last year are: 
1. An implementation arrangement between ISRO and the 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
of USA for collaboration �of OCEANSAT-2 activities. 

2. Implementing arrangement between ISRO and the 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) of 
USA for the collaboration of OCEANSAT-2 activities. 

3. Implementing arrangements between ISRO and NASA for 
co-operation on Global Precipitation Measurement and 
Megha-Tropiques. 

4. Memorandum of Understanding between India and 
Australia concerning co-operation in Civil Space Science, 
Technology and Education. 

5. Cooperation Agreement among ISRO, CNES and 
EUMETSAT concerning the use of Near Real-Time 
Megha-Tropiques data. 

 ISRO and the French National Space Agency (CNES) have 
worked in synergy to make available data products from Indo-

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ 
 

 Hâlihazırda Orta Aralıklı Hava Tahminleri (ECMWF), 
Meteorolojik Uyduların Kullanılmasına İlişkin Avrupa 
Organizasyonu (EUMETSAT), Avrupa Uzay Acentesi (ESA) için 
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Brunei Darussalam, Bulgaristan, 
Kanada, Şili, Mısır, Fransa, Almanya, Macaristan, Endonezya, 
İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Mauritius, Moğolistan, 
Myanmar, Norveç, Peru, Kore, Rusya, Suudi Arabistan, 
İspanya, İsveç, Suriye, Tayland, Hollanda, Ukrayna, Birleşik 
Krallık, Amerika ve Venezuela Birleşik Devletleri. olmak üzere 
33 ülke ve 3 çok uluslu kurul resmi olarak işbirliği yapmaktadır.  

 İşbirliği alanları temelde uydu iletişimini, uydu fırlatma 
hizmetlerini, telemetri ve izleme desteğini, uzay araştırmasını 
ve uzay kapasite oluşumunu içermektedir.  

 Geçen yıl imzalanan işbirliği sözleşmesinde belirtilen unsurlar 
aşağıdaki gibidir:  
1. ISRO ile Ulusal Okyanus ve Atmosferik Uygulamalar 

(NOAA) Departmanı ile OCEANSAT-2 faaliyetlerine yönelik 
ABD’nin işbirliği sağladığı bir uygulama 

2. ISRO ile ABD NASA arasında OCEANSAT-2 faaliyetleri 
arasındaki işbirliği konusundaki uygulamalar 

3. Global Ölçüm ve Mega Tropikler konusunda ISRO ile NASA 
arasındaki işbirliğine ilişkin uygulama 

4. Hindistan ve Avustralya arasında Sivil Havacılık Bilimleri, 
Teknolojisi ve Eğitimi konusunda işbirliğine ilişkin mutabakat 
sözleşmesi 

5. ISRO, CNES ve EUMETSAT arasında gerçek zamanlı 
mega tropik verilerin kullanılmasıyla ilgili işbirliği sözleşmesi 

 ISRO ve Fransız Ulusal Uzay Acentesi (CNES) Hindistan-
Fransız mega tropik uydusundan değerlendirme aktiviteleri için 
verilerin elde edilmesine yönelik sinerji halinde çalışmaktadır.  

 Hindistan-ABD uzay işbirliği bağlamında geçen yıl önemli 
gelişmeler kaydedilmiş olup, 2011 yılı Haziran ayında 
Bangalore’de Hindistan-ABD müşterek sivil havacılık işbirliği 



French Megha-Tropiques satellite �to the global scientific 
community for validation activities. 

 India-USA space cooperation made significant progress during 
last year and several follow-up actions of the third meeting of 
India-USA Joint Working Group on Civil Space Cooperation held 
at Bangalore in July 2011 were actively pursued. 

 The wind products derived from OCEANSAT-2 Scatterometer are 
disseminated globally since October 2012 for operational global 
applications through �an arrangement with EUMETSAT. 

 The processed data from meteorological satellites of other 
nations are made available by EUMETSAT to Indian scientific 
community through a system �called ‘EUMETCast’. 

 ISRO and the Canadian Space Agency (CSA) are working on the 
development of the Ultraviolet Imaging Telescope (UVIT) planned 
on ISRO’s multi wavelength astronomy satellite ASTROSAT. 

 ISRO continues to share its facilities, expertise and services in 
the application of space technology through hosting of United 
Nations (UN) affiliated Centre for Space Science and Technology 
Education in Asia and the Pacific (CSSTE-AP). As of now, there 
are more than 1100 beneficiaries from 52 countries. 

 ISRO, on behalf of India, continues to play an active role in the 
deliberation of the United Nations Committee on Peaceful Uses 
of Outer Space (UN-COPUOS). 

 

çalışma grubunun üçüncü toplantısı gerçekleşmiştir. 

 2012 yılı Eylül ayından itibaren global olarak OCEANSAT-2’den 
kaynaklanan rüzgar ürünleri için EUMETSAT ile global 
Operasyonel uygulamalar; 

 EUMETCAST adı verilen Hindistan Bilimsel Topluluğuna 
yönelik EUMESTAT kanalıyla meteorolojik uydulardan elde 
edilen verilerin diğer uluslara sunulması;  

 ISRA ve Kanada Uzay Acentesi (CSA) ASTROSAT adı verilen 
orta dalga boyundaki astronomik uyduya ilişkin Ultraviyole 
Görüntüleme Teleskopu (UVIT) konusunda çalışmaktadır. 

 ISRO Birleşmiş Milletler Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi 
Asya ve Pasifik (CSSTE-AP) eğitim merkezlerinde ekspertiz 
bilgilerini paylaşmaya devam etmektedirler. Hâlihazırda 52 
ülkeden 1100’den fazla lehtar mevcut bulunmaktadır.  

 Hindistan adına ISRO, Birleşmiş Milletler komitesinde uzay 
araştırmalarının barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin (UN-
COPUOS) aktif bir rol oynamaya devam etmektedir. 

 

PROJECTS 
 

 GSLV III: It is designed to launch heavier communication 
satellites weighing 4500 to 5000 kg, it would also enhance the 
capability of the country to be a competitive player. GSLV is 
designed to put satellites to geosynchronous transfer orbit, an 
intermediate orbit to which satellites ultimately destined for 
geostationary are normally taken by launchers. 

 Chandrayaan II: India second moon mission, Chandrayaan II, set 
to be launched in 2016-17, will have a soft land over a wheeled 
robotic vehicle �to explore the landing area. 

 Manned mission to Space. 

 Mars Orbiter Mission. 

 PSLV: The PSLV is capable of launching 1600 kg satellites in 
620 km sun-synchronous polar orbit and 1050 kg satellite in geo-

PROJELER 
 

 GSLV III: bu 4500-5000 kg ağırlığındaki ağır iletişim uydularının 
fırlatılması amacıyla tasarlanmıştır ve ülke bu uyduyla 
yarışmacı bir oyuncu olma kapasitesine sahip olacaktır.  

 Chndrayaan II: Hindistan’ın ikinci ay misyonu olan 
Chandrayaan II 2016-2017 yılında fırlatılacak olup böylece 
aydaki alanlar araştırılacaktır. 

 İnsanlandırılmış uzay misyonu 

 Mars yörünge misyonu 

 PSLV: PSLV 1600 kg’lık uyduları güneşe eş zamanlı polar 
yörüngeye fırlatma ve 1050 kg’lik uyduları jeolojik olarak eş 
zamanlı transfer yörüngesine fırlatma kapasitesine sahiptir. 

 
 



synchronous transfer orbit. 
 
THE 5 FOREIGN SATELLITES: 
 
SPOT-7 
 

 Country: France 

 Mass: 714 kilograms 

 Objective: Earth Observation satellite, similar to SPOT-6. Will 
form part of the existing earth observation constellation. 

 
NLS.1 & NLS7.2: 
 

 Country: Canada 

 Mass: 15 kilograms 

 Objective: Experiments on formation flying of two satellites which 
are very near to each other in orbit, using GPS. 

 
VELOX-1: 
 

 Country: Singapore 

 Mass: 7 kilograms 

 Objective: Experiments technology demonstration of satellite-
based cameras and associated systems. 

 
AISAT: 
 

 Country: Germany 

 Mass: 14 kilograms 

 Objective: A global sea-traffic monitoring system. 
 

 
5 YABANCI UYDU 
 
SPOT-7 
 

 Ülke: Fransa 

 Kütle:714 kilogram 

 Amaç:  SPOT-6’ya benzer bir şekilde dünyanın gözlemlenmesi 
amacına yönelik uydu  

 
NLS 1 NLS 7.2 
 

 Ülke: Kanada 

 Kütle: 15 kilogram 

 Amaç:  GPS teknolojisinin kullanılması suretiyle yörüngede 
birbirine çok yakın olan uçan iki uydunun oluşumuna ilişkin 
deneyler 

 
VELOX-1 
 

 Ülke: Singapur 

 Kütle: 7 kilogram 

 Amaç:  Uydu esaslı kamera ve ilgili sistemler ile teknolojik 
deneyler 

 
AISAT: 
 

 Ülke: Almanya 

 Kütle: 14 kilogram 

 Amaç:  Global bir deniz trafiği gözlemleme sistemi 
 

AGENCIES 
 

 Department of Space 

 Indian Space Research Organization 

 Antrix Corporation Limited 
 

KURUMLAR 
 

 Uzay Departmanı Bölümü 

 Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu 

 Antrix Corporation Limited 

 



TEXTILES AND GARMENTS      TEKSTİL ENDÜSTRİSİ 
 

SUMMARY 
 

 1st in global jute production. 

 7 Million Tonnes of FBP in 2013-14. 

 63% of the world’s market share in textiles and garments. 

 2nd largest textile manufacturer in the world. 

 2nd largest producer of silk and cotton. 

 24% of the world’s spindles. 

 8% of the world’s rotors. 
 

ÖZET 
 

 Hint keneviri üretiminde dünya 1.sidir. 

 2013-2014 yılında 7 milyon ton FBP 

 Tekstil ve elbise konusunda dünya piyasa payının %63’ü  

 Dünyada ikinci en büyük tekstil imalatçısı 

 2. en büyük ipek ve pamuk üreticisi 

 Dünya mekik üretiminin %24’ü 

 Dünya rotor üretiminin %8’i 
 

REASONS TO INVEST 
 

 India has the second largest manufacturing capacity globally. 

 The Indian textile industry accounts for about 24% of the world’s 
spindle capacity and 8% of global rotor capacity. 

 India has the highest loom capacity (including hand looms) �with 
63% of the world’s market share. 

 India accounts for about 14% of the world’s production of textile 
fibre and yarn and is the largest producer of jute and the second 
largest producer of silk and cotton. 

 A strong production base of a wide range of fibre/yarn from 
natural fibres like cotton/jute, silk and wool to synthetic/man-
made fibres like polyester, viscose, nylon and acrylic. 

 Increased penetration of organised retail, favourable 
demographics and rising income levels to drive textile demand. 

 India enjoys a comparative advantage in terms of skilled 
manpower and cost of production over major textile producers. 

 Abundant raw material and increasing demand for exports �to 
boost fibre production. 

 Abundant availability of raw materials such as cotton, wool, �silk 
and jute. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan dünyada 2. en büyük imalat kapasitesine sahiptir. 

 Hindistan tekstil endüstrisi dünyanın mekik kapasitesinin 
yaklaşık %24’üne ve global rotor kapasitesinin %8’ine tekabül 
etmektedir. 

 Hindistan’da %63’e tekabül eden en yüksek dokuma tezgâhı 
kapasitesi (el dokuma tezgâhları da dâhil olmak üzere) 
mevcuttur. 

 Hindistan iplik ve kumaş üretiminde dünyanın yaklaşık %14’ünü 
karşılamakta olup en büyük hint keneviri üreticisi ve ikinci en 
büyük ipek ve pamuk üreticisidir. 

 Hindistan’da örneğin pamuk/hint keneviri, ipek ve yün gibi çok 
geniş bir yelpazede güçlü bir üretim tabanı mevcut olup ayrıca 
sentetik/el yapımı elyaflar, polyester, viskoz, naylon ve akrilik 
ürünler mevcuttur. 

 Giderek artan gelir seviyesinin tekstile olan talebi arttırması 
beklenmektedir. 

 Hindistan kaliteli işgücü ve üretim maliyetleri konusunda 
yarışmacı bir avantaja sahiptir. 

 Hindistan’da bol hammadde ve artan ihracat talebi elyaf 
üretimini arttırmaktadır. 

 Pamuk, yün, ipek ve hint keneviri gibi zengin hammaddeler 
mevcuttur. 

 

STATISTICS 
 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 



 The sector contributes 14% to industrial production, 4% to India’s 
GDP and constitutes 13% of the country’s export earnings. 

 With over 45 Million people, employed directly, the industry is one 
of the largest sources of employment generation in the country. 

 The domestic textile and apparel industry in India is estimated to 
reach USD 100 Billion by 2016-17 from USD 67 Billion in 2013-
14. 

 Exports in textiles and apparel from India are expected to 
increase to USD 65 Billion by 2016-17 from USD 40 Billion in 
2013-14. 

 The total fabric production in India is expected to grow to 112 
Billion square metres by 2016-17 from 64 Billion square metres in 
2013-14. 

 India’s fibre production in 2013-14 is 7 Million Tonnes and is 
expected to reach 10 Million Tonnes in 2016-17. 

 

 Tekstil sektörü endüstriyel üretimin %14’üne, Gayrisafi Milli 
Hâsılanın %4’üne ve ülkenin ihracat gelirlerinin %13’üne 
tekabül etmektedir. 

 Doğrudan 45 milyon insanın istihdam edildiği bu endüstri ülkede 
en büyük istihdam kaynaklarından biridir. 

 2013-2014 yılı itibariyle 67 milyar Amerikan Dolarına tekabül 
eden Hindistan’da yurtiçi tekstil ve giyim endüstrisinin 2016-
2017 yılında 100 milyar Amerikan Dolarına ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

 Hindistan’daki tekstil ve giysi ihracatı 2013-2014 yılında 40 
milyar Dolara tekabül etmekte olup bu rakamın 2016-2017 
yıllarında 67 milyar Amerikan Dolarına ulaşması 
beklenmektedir.  

 Hindistan’daki 2013-2014 yılı itibariyle toplam kumaş üretimi 64 
milyar metrekare olup bu rakamın 2016-2017 döneminde 112 
milyar metrekareye ulaşması beklenmektedir.  

 Hindistan’daki elyaf üretimi 2013-2014 yılı itibariyle 7 milyon ton 
olup bu rakamın 2016-2017 yıllarında 10 milyon tona ulaşması 
beklenmektedir. 

 
 

GROWTH DRIVERS 
 

 Rising per capita income, favourable demographics and a shift in 
preference for branded products is expected to boost demand. 

 Favourable trade policies and superior quality will drive textile 
exports. 

 Increase in domestic demand is set to boost cloth production. 

 Pointed and favourable policies instituted by the government 
�will give the industry a fillip. 

 With consumerism and disposable income on the rise, the retail 
sector has experienced rapid growth in the past decade, with 
many global players entering the Indian market. 

 The centers of excellence focused on testing and evaluation as 
well as resource centres and training facilities have been set up. 

 As per the plan for 2012-17, the Integrated Skill Development 
Scheme aims to train over 2,675,000 people up to 2017, covering 
all sub-sectors of the textile sector – textiles and apparel, 
handicrafts, handlooms, jute and sericulture. 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Kişi başına gelir artışı, uygun demografik unsurlar ve markalı 
ürünlere gösterilen tercih kaymasının talebi arttırması 
beklenmektedir. 

 Olumlu ticaret politikaları ve üstün kalite tekstil ihracatını 
arttıracaktır. 

 Yurtiçi talepteki artış elbise üretimini arttıracaktır. 

 Odağı belirli olan ve uygun olan politikalar endüstrinin ivme 
kazanmasına yol açacaktır. 

 Perakende sektörü gelir artışı doğrultusunda son 10 yılda hızlı 
bir büyüme sağlamış olup böylece birçok global oyuncu 
Hindistan pazarına girmiştir. 

 Test ve değerlendirmeye odaklanan merkezlerin yanı sıra aynı 
zamanda araştırma merkezleri ve eğitim tesisleri kurulmuştur. 

 2012-2017 planı doğrultusunda 2017 yılına kadar tekstil, giyim, 
el sanatları ve bu gibi bütün alt sektörleri içerecek şekilde 
2.675.000 kişinin Entegre Beceri Gelişim Teşvik Programı 



 Changing lifestyles and increasing demand for quality products 
are set to fuel the need for apparel. 

 

doğrultusunda eğitilmesi öngörülmektedir. 

 Değişen yaşam tarzı ve giderek kaliteli ürünlere yönelik artan 
talebin sektörü büyütmesi beklenmektedir.  

 

FDI POLICY 
 

 100% FDI is allowed under the automatic route in the textile 
sector; investment is subject to all applicable regulations and 
laws. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 
otomatik rotaya göre tekstil sektöründe %100 oranında 
doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir.  

 

SECTOR POLICY 
 

 Technology Upgradation Fund Scheme has infused investment 
of more than INR 2500 Billion in the industry. Support has 
been provided for modernisation and upgradation by providing 
credit at reduced rates and capital subsidies. 

 Scheme for Integrated Textile Parks provides world class 
infrastructure to new textile units. To date, 57 Textile Parks 
have been sanctioned with an investment of INR 60 Billion. By 
2017, 25 more Textile Parks are to be sanctioned. 

 Integrated Processing Development Scheme for sanctioning 
processing parks has been initiated. INR 5 Billion has been 
earmarked for this scheme. 

 Integrated Skill Development Scheme has provided training to 
1.5 Million people to cover all sub-sectors of textiles such as 
Textile and Apparel, Handicrafts, Handlooms, Jute and 
Sericulture. 

 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 

 Endüstride 2.5 trilyon Hindistan Rupisinden fazla yatırımın 
kanalize edildiği Teknoloji Güncelleme Fon Teşviki geliştirilmiş 
olup bu bağlamda uygun kredi oranları ve devlet 
sübvansiyonları ile modernizasyona ve güncellemeye yönelik 
destek sağlanmaktadır. 

 Birinci sınıf yeni tekstil ünitelerine yönelik altyapı sağlayacak 
olan Entegre Tekstil Parkları için teşvik söz konusu olup bugüne 
kadar 60 milyar Hindistan Rupisi yatırımla 57 tekstil parkı tesis 
edilmiştir. 2017 yılına kadar 25 yeni tekstil parkının daha 
yapılması beklenmektedir. 

 Proses parklarına yönelik Entegre Proses Gelişim Teşviki 
doğrultusunda 5 trilyon Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 

 Örneğin tekstil, giysi ve bu gibi bütün alt sektörleri içerecek 
şekilde 1.5 milyon kişiye yönelik Entegre Beceri Gelişim 
Programı doğrultusunda eğitim sağlanacaktır. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
KEY PROVISIONS OF BUDGET 2O14-15: 
 

 Allocation of INR 500 Million towards the setting up of a trade 
facilitation centre and a crafts museum to develop and promote 
handloom products and carry forward the rich tradition of the 
handlooms of Varanasi. 

 Allocation of INR 2000 Million towards the proposed setting up of 
mega textile clusters at Bareilly, Lucknow, Surat, Kuttch, 
Bhagalpur and Mysore and one in Tamil Nadu. 

 Allocation of INR 300 Million towards the setting up of Hastkala 

FİNANSAL DESTEK 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 El dokuma tezgâhı ürünlerinin geliştirilmesi ve Varanasi el 
dokuma tezgâhına yönelik zengin geleneğin gelecek nesillere 
taşınması amacıyla 500 milyon Hindistan Rupisi tahsis 
edilmiştir. 

 Bareilly, Lucknow, Surat, Kuttch, Bhagalpur, Mysore, Tamil ve 
Nadu’da mega tekstil öbeklerinin kurulması için 2 trilyon 
Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 

 Kamu özel sektör ortaklığı modu doğrultusunda Delhi’de el 



Academy for the preservation, revival and documentation of the 
handloom/handicraft sector in PPP mode in Delhi. 

 Allocation of INR 500 Million towards the setting up of Pashmina 
Promotion Programme (P-3) and a programme for the 
development of other crafts of Jammu & Kashmir. 

 The duty-free entitlement for import of trimmings and 
embellishments used by the readymade textile garment sector for 
manufacture of garments for exports is being increased from 3% 
to 5%. 

 Non-fusible embroidery motifs or prints are being included in the 
list of items eligible to be imported duty-free for manufacture of 
garments for exports. 

 The list of specified goods required by handicraft manufacturer-
exporters is being expanded by including wire rolls so as to 
provide customs duty exemption on import by handicrafts 
manufacturer-exporters. 

 Fusible embroidery motifs or prints, anti-theft devices, pin bullets 
for packing, plastic tag bullets, metal tabs, bows, ring and slider 
hand rings �are being included in the list of items eligible to be 
imported duty-free for manufacture of handloom made ups or 
cotton made ups or manmade �made ups for export. 

 Specified goods imported for use in the manufacture of textile 
garments for export are fully exempt from Basic Customs Duty 
(BCD) and Countervailing Duty (CVD) subject to conditions that 
the manufacturer produces an entitlement certificate from the 
Apparel Export Promotion Council or from the Indian Silk Export 
Promotion Council. 

 Basic Customs Duty (BCD) on raw materials for manufacture of 
spandex yarn viz. polytetramethylene ether glycol and 
diphenylmethane 4,4 di-isocyanate is being reduced from 5% to 
NIL. 

 Any of the following two deductions can be availed: 
1. Investment allowance (additional depreciation) at the rate of 15% 

to manufacturing companies that invest more than INR 1 Billion in 
plant and machinery acquired and installed between 01.04.2013 
and 31.03.2015, provided the aggregate amount of investment in 
new plant and machinery during the said period exceeds INR 1 
Billion. 

2. In order to provide a fillip to companies engaged in 

dokuma tezgâhı/el sanatlarının korunması ve canlandırılmasına 
yönelik Hastkala Akademisinin kurulması için 300 milyon 
Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 

 Pashmina Promosyon Programı (P-3) ve Jammu ve 
Keşmir’deki diğer el sanatlarının gelişimiyle ilgili olarak 500 
milyon Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir.  

 İhracata yönelik elbise imalatı için hazır yapım tekstil ürünlerine 
ilişkin gümrük muafiyeti %3’den %5’e yükseltilmiştir. 

 İhraç edilecek olan elbiselerin imaline ilişkin süsleme motifleri 
veya baskı unsurlarına yönelik gümrük vergisi muafiyeti 
uygulanmaktadır.  

 El sanatları imalatçıları için gereksinim duyulan ürünlere ilişkin 
liste, gümrük vergisi muafiyetini sağlayacak şekilde el yapımı 
ürün imal eden imalatçı ve ihracatçılara yönelik geliştirilmiş olup 
bu bağlamda gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 

 İhracat amacıyla motifler, baskılar, metal unsurlar ve bu gibi 
unsurlara ilişkin gereksinim duyulan malzemelerin ithalatına 
yönelik gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 

 Tekstil ürünlerinin ihracat amaçlı üretilmesine yönelik belirli ithal 
edilen ürünler temel gümrük vergisinden (BCD) ve tüketim 
vergisinden muaftır ancak bu muafiyetin uygulanması için ilgili 
imalatçıların Hindistan İpek İmalat Teşvik Konseyinden veya 
Giysi İhracat Tanıtım Konseyinden sertifika almaları 
gerekmektedir. 

 Eter glikol ve difenil metan 4.4 di izisiyanat spandeks elyaf 
imalatına yönelik hammaddelere ilişkin uygulanan temel 
gümrük vergisi (BCD) %5’den %0’a indirilmiştir.  

 

 Aşağıda maddeler halinde belirtilen indirimden biri 
uygulanabilecektir: 

1. Söz konusu periyotta (1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015)   yeni 
tesis ve makinelere yönelik toplam yatırımın 1 milyar Hindistan 
Rupisini geçmesi koşuluyla 1 Nisan 2013 ve 31 Mart 2015 
tarihleri arasında satın alınan ve kurulan yatırım değeri 1 Milyon 
Hindistan Rupisini geçen imalat şirketleri için yatırım amaçlı 
yeni tesis ve makine alımlarına  % 15 oranında yatırım indirimi 
(ilave amortisman) uygulanacaktır. 

 
2. Ürünlerin imalatına yönelik şirketlere bir diğer avantaj sağlamak 



manufacturing, the said benefit of additional deduction of 15% of 
the cost of new plant and machinery, exceeding INR 250 Million, 
acquired and installed during any previous year, until 31.03.2017. 

 
TAX INCENTIVES: 
 
R&D Incentives: Industry/private-sponsored research programmes: 
 

 A weighted tax deduction is given under Section 35 (2AA) of the 
Income Tax Act. 

 A weighted deduction of 200% is granted to assesses for any 
sums paid to a national laboratory, university or institute of 
technology, or specified persons with a specific direction that the 
said sum would be used for scientific research within a program 
approved by the prescribed authority. 

 
COMPANIES ENGAGED IN MANUFACTURE HAVING AN IN-HOUSE 
R&D CENTRE: 
 

 A weighted tax deduction of 200% under Section 35 (2AB) of 
the Income Tax Act for both capital and revenue expenditure 
incurred on scientific research and development. Expenditure 
on land and buildings are not eligible for deductions. 

 
 
 
STATE INCENTIVES: 
 

 Apart from the above, each state in India offers additional 
incentives for industrial projects. Some of the states also have 
separate policies for the textiles sector. 

 Incentives are in areas like subsidised land cost, relaxation in 
stamp duty exemption on sale/lease of land, power tariff 
incentives, concessional rates of interest on loans, investment 
subsidies/tax incentives, backward areas subsidies and special 
incentive packages for mega projects. 

 
 
 

amacıyla yukarda belirtilen indirimin yanı sıra 31 Mart 2017 
tarihine kadar satın alınan ve kurulan tesis ve makinelere 
yönelik söz konusu bu tesis ve makinelerin değerinin 250 
Milyon Hindistan Rupisini geçmesi koşuluyla ayrıca %15 
oranında bir indirim uygulanacaktır. 

 
VERGİ TEŞVİKLERİ: 
 
Endüstri/Özel sektör tarafından desteklenen araştırma programları: 
 

 Gelir Vergisi yasasının 35 (2AA) Maddesi doğrultusunda 
ağırlıklı vergi indirimi uygulanacaktır. 

 %200 oranına tekabül eden ağırlıklı vergi indirimi ilgili otorite 
tarafından onaylanmış bir program dahilinde yapılacak bilimsel 
araştırmalar için kullanılması koşuluyla belirli kişilere, teknoloji 
enstitülerine yada üniversitelerine, ulusal laboratuarlara 
ödenecek toplam miktara uygulanacaktır. 

 
KENDİ İŞLETMELERİNDE KENDİLERİNE AİT ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME MERKEZİ OLAN İMALATÇILARLA İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik  sermaye 
ve masraflara Gelir Vergisi Yasasının 35 (2AB)  maddesi 
doğrultusunda %200 oranında ağırlıklı Gelir Vergisi indirimi 
uygulanacak olup, ancak yukarda belirtilen bağlamda arazi ve 
inşaatların satın alınmasına yönelik kalınan masraflar için söz 
konusu bu indirim uygulanmayacaktır.  

 
DEVLET TEŞVİKLERİ 
 

 Yukarıda belirtilenlerin haricinde Hindistandaki bütün 
eyaletlerde endüstriyel projeler için ilave teşvikler 
uygulanmaktadır. Aynı zamanda tekstil sektörü için bazı 
eyaletlerin kendi teşvik programları mevcuttur. 

 sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı ve kiralanmasına 
yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji kullanımına yönelik tarife 
teşvikleri, alınan krediler için tahakkuk ettirilen faizlere ilişkin 
uygulanacak indirimler, yatırım sübvansiyonları, vergi teşvikleri 
ve mega projelere yönelik özel teşvik paketleri 



 
 
EXPORT INCENTIVES: 
 

 Export Promotion Capital Goods Scheme (PCGS). 

 Duty Remission Scheme. 

 Focus Product Scheme, Special Focus Product Scheme, Focus 
Market Scheme. 

 
AREA-BASED INCENTIVES: 
 

 Incentives for units in SEZ/NIMZ as specified in respective acts 
or the setting up of projects in special areas such as the North-
east, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand. 

 

uygulanmaktadır. 
 
İHRACAT TEŞVİKLERİ: 
 

 Sermaye Malları İçin İhracatı Teşvik Programı (PCGS) 

 Gümrük Vergisi İadesi Teşviki 

 Ürün Odaklı Teşvik, Özel Ürün Odaklı Teşvikve Pazar Odaklı 
Teşvik 

 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER: 
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek olan projelere ilişkin ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerine yönelik  
teşvikler uygulanacaktır.  

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 Entire value chain of synthetics. 

 Value added and speciality fabrics. 

 Fabric processing set-ups for all kind of natural and synthetic 
textiles. 

 Technical textiles. 

 Garments. 

 Retail brands. 
 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 Bütün sentetiklere ait değer zinciri  

 Katma değerli ve özellikli kumaşlar 

 Her tür doğal ve sentetik tekstil ürünlerine yönelik kumaş işleme 
teknolojileri 

 Teknik tekstiller 

 Elbiseler 

 Perakende markalar  
 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Rieter (Switzerland) 

 Trutzschler (Germany) 

 Soktas (Turkey) 

 Zambiati (Italy) 

 Bilsar (Turkey) 

 Monti (Italy) 

 CMT (Mauritius) 

 E-land (S. Korea) 

 Nissinbo (Japan) 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Rieter (İsviçre) 

 Trutzschler (Almanya) 

 Soktas (Türkiye) 

 Zambiati (İtalya) 

 Bilsar (Türkiye) 

 Monti (İtalya) 

 CMT (Mauritius) 

 E-land (Güney Kore) 

 Nissinbo (Japonya) 



 Marubeni (Japan) 

 Skaps (USA) 

 Ahlstorm (USA) 

 Terram (UK) 

 Strata Geosystems (USA) 

 Marks & Spencer (UK) 

 Zara (Spain) 

 Mango (Spain) 

 Promod (France) 

 Benetton (Italy) 

 Esprit (USA) 

 Levi’s (USA) 

 Forever 21 (USA) 
 

 Marubeni (Japonya) 

 Skaps (ABD) 

 Ahlstorm (ABD) 

 Terram (İngiltere) 

 Strata Geosystems (ABD) 

 Marks & Spencer (İngiltere) 

 Zara (İspanya) 

 Mango (İspanya) 

 Promod (Fransa) 

 Benetton İtalya) 

 Esprit (ABD) 

 Levi’s (ABD) 

 Forever 21 (ABD) 
 

AGENCIES 
 

 Ministry of Textiles, Government of India 

 Office of Textile Commissioner 

 Office of Development Commissioner for Handlooms 

 Office of Development Commissioner for Handicrafts 

 Jute Commissioner 
 
Exports Promotion Councils: 
 

 Apparel Export Promotion Council 

 The Cotton Textile Export Promotion Council 

 The Synthetic and Rayon Textile EPC 

 Indian Silk Export Promotion Council 

 Wool and Woollen Exports Promotion Council 

 Carpet Export Promotion Council 

 Export Promotion Council for Handicrafts 

 Powerloom Development & Export Promotion Council 

 Wool Industry Export Promotion Council 

 Handloom Export Promotion Council 

 The Handicraft and Handlooms Exports Corporation of India 

 Central Cottage Industries Corporation of India 

 Cotton Corporation of India Ltd. 

 National Institute of Fashion Technology 

KURUMLAR 
 

 Hindistan Tekstil Bakanlığı, Devlet 

 Tekstil Komiserliği Ofisi  

 El Tezgâhları Kalkınma Komiserliği Ofisi 

 El Sanatları Geliştirme Komiserliği Ofisi 

 Hint Keneviri Komiserliği Ofisi  
 
İhracat Teşvik Konseyleri: 
 

 Giysi İhracatını Geliştirme Konseyi 

 Pamuklu Tekstil Ürünleri İhracatını Geliştirme Konseyi 

 Sentetik ve Rayon Tekstil EPC 

 Hindistan İpek İhracatını Geliştirme Konseyi 

 Yün ve Yünlü Tekstil Ürünleri İhracatını Geliştirme Konseyi 

 Halı İhracatını Geliştirme Konseyi 

 El Sanatları İhracatınıGeliştirme Konseyi 

 Makine Tezgâhları Geliştirme ve İhracatı Geliştirme Konseyi 

 Yün Sanayi İhracatı Geliştirme Konseyi 

 Dokumacılık İhracatı Geliştirme Konseyi 

 Hindistan Şirketi El Sanatları ve el tezgâhları ihracatı  

 Hindistan Merkezi Küçük Ev sanayi Şirketi 

 Hindistan Ltd. • Pamuk Şirketi 

 Ulusal Moda Teknolojisi Enstitüsü 



 

 



THERMAL POWER        TERMAL ENERJİ 
 

SUMMARY 
 

 123 Billion Tonnes of proven coal reserves. 

 1,355 Billion Cubic Metres of proven natural gas reserves. 

 5th largest producer of electricity. 

 5th largest consumer of electricity. 

 100% FDI permitted under automatic route in the power sector. 
 

ÖZET 
 

 Hindistan’da 123 milyar ton kanıtlanmış kömür rezervi 
bulunmaktadır. 

 1355 milyar metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi 
bulunmaktadır. 

 Hindistan dünyanın en büyük 5. elektrik üreticisidir. 

 Hindistan dünyanın en büyük 5. elektrik tüketicisidir. 

 Hindistan’da enerji sektöründe otomatik rota doğrultusunda 
%100 oranında doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 

REASONS TO INVEST 
 

 The government is targetting a capacity addition of 88.5 GW 
during 2012-17 �and 86.4 GW during 2017-22. 

 The National Tariff Policy (2006) ensured adequate return on 
investment to companies engaged in power generation, 
transmission and distribution and to companies producing 
assured electricity to end users at affordable and competitive 
rates. 

 Launch of the Ultra Mega Power Project (UMPP) scheme through 
tariff-based competitive bidding. 

 As of March 31, 2013, total coal reserves stood at 298.94 Billion 
Tonnes, �out of which 123.19 Billion Tonnes were proven 
reserves. 

 Proven natural gas reserves measure up to 1,354.76 Billion cubic 
meters. 

 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 2012-2017 yıllarında 88.5 GW’a tekabül edecek şekilde bir 
kapasite eklemesi hedeflenmiş olup bu rakam 2017-2022 
döneminde 86.4 GW olarak belirlenmiştir. 

 Enerji üretiminde, iletiminde ve dağıtılmasında nihai tüketicilerin 
uygun fiyatlar üzerinden enerji sağlanmasını öngören Ulusal 
Tarife Politikası (2006) belirlenmiş bulunmaktadır. 

 Tarife esasına dayanan program doğrultusunda Ultra Mega 
Enerji Projesi (UMPP) teşviki uygulanmaktadır. 

 31 Mart 2013 tarihi itibariyle 123.19 milyar tonu kanıtlanmış 
rezerv olmak üzere toplam kömür rezervi 298.94 milyar tona 
tekabül etmektedir. 

 1,354.76 trilyon metre küp kanıtlanmış doğal gaz rezervi 
mevcuttur. 

 

STATISTICS 
 

 With a production of 1108 TW, India is the world’s fifth largest 
producer �and consumer of electricity with a total demand of 
1905 TW expected by 2022. 

 The power sector accounts for almost a quarter of the projected 
investments amongst all the infrastructure sectors between 2012-
17. 

 During 2007-13, electricity production expanded at a CAGR of 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 1108 TW’lik bir üretimle Hindistan dünyada en büyük 5. üreticisi 
olup 2022 yılına kadar toplam talebin 1905 TW’ ye ulaşması 
beklenmektedir. 

 Enerji sektörü 2012-2017 dönemine ait bütün altyapı sektörleri 
arasında projelenen yatırımların yaklaşık dörtte birine tekabül 
etmektedir. 

 2007-13 döneminde elektrik üretimi alanında %5.5 oranında bir 



5.5%. 

 A total thermal installed capacity of 156.5 GW as of October 
2013. 

 

birleşik büyüme kaydedilmiştir.  

 2013 yılı Ekim ayı itibariyle Hindistan’daki toplam termal kurulu 
kapasite 156.5 GW’a tekabül etmektedir.  

 

GROWTH DRIVERS 
 

 Expansion in industrial activity to boost demand for electricity. 

 A growing population is likely to boost demand for energy. 

 Increasing market penetration and per-capita usage will provide 
further impetus to the energy industry. 

 Large capacity additions (174.9 GW) are targeted upto 2022. 

 Ambitious projects and increasing investments across the value 
chain. 

 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Endüstriyel faaliyetlerdeki artışın elektriğe olan talebi arttırması 
beklenmektedir. 

 Artan popülasyon enerjiye olan talebi arttıracaktır. 

 Artan Pazar payı ve kişi başına düşen gelir enerji endüstrisinin 
daha da gelişmesine yol açacaktır. 

 2022 yılına kadar 174.9 GW’a tekabül eden bir kapasite 
eklemesi hedeflenmektedir. 

 Değer zinciri boyunca artan yatırımlar ve özellikli projeler 
öngörülmektedir. 

 

FDI POLICY 
 

 100% FDI is allowed under the automatic route in the power 
sector �(except atomic energy), subject to all the applicable 
regulations and laws. 

 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT IS PERMITTED IN THE 
FOLLOWING CATEGORIES : 
 

 Generation and transmission of electric energy produced in 
hydro-electric, coal, lignite, oil and gas-based thermal power 
plants. 

 Non-conventional Energy Generation and Distribution. 

 The distribution of electric energy to households, industrial, 
commercial and others. 

 Power Trading. 

 FDI in power exchanges up to 49% (26% FDI+23% FII/FPI) is 
under �the automatic route. 

 FII/FPI purchases shall be restricted to secondary market only. 
No non-resident investor/entity, including persons acting in 
concert, will hold more than 5% of the equity in these companies 
and the foreign investment would be in compliance with SEBI 
regulations. Other applicable laws/regulations, security and other 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmelikler doğrultusunda enerji 
sektöründe  (atom enerjisi hariç olmak üzere) otomatik rotaya 
göre %100 oranında doğrudan yabancı yatırıma izin 
verilmektedir. 
 

AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMA 
İZİN VERİLMEKTEDİR: 
 

 Hidroelektrik, kömür, linyit, petrol ve gaz esaslı termal enerji 
tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ve bu enerjinin nakli 

 Geleneksel olmayan yollarla enerji üretimi ve nakli  

 Elektrik enerjisinin hane halkına, endüstriyel ve ticari ve diğer 
tesislere dağıtılması 

 Üretilen elektrik enerjisinin satılması 

 Otomatik rota doğrultusunda %49 oranına kadar doğrudan 
yabancı yatırıma izin verilmektedir (%26 doğrudan yabancı 
yatırım + %23 FII/FPI) 

 FII/FPI satın alımları sadece tali marketle sınırlandırılacaktır. 
Elektrik üretim projelerine yönelik lisans şartının elemine 
edilmesi, Uluslararası ihale sistemi doğrultusunda artan rekabet 
ve ayrı bir aktivite olarak elektrik enerjisinin iletilmesi 



conditionalities apply. 
 

 

SECTOR POLICY 
 
ELECTRICITY ACT, 2OO3 : 
 

 Elimination of licensing for electricity generation projects. 

 Increased competition through international competitive bidding. 

 Demarcation of transmission as a separate activity. 
 
PROMOTION OF RENEWABLE ENERGY THROUGH SUITABLE 
POLICY MEASURES : 
 

 As per the tariff policy amended on 20.1.2011, the minimum 
percentage for purchase of solar energy by a distribution license 
is to go up to 0.25% by the end of 2012-13 and further up to 3% 
by 2022. 

 To make solar power saleable in the market, the same is bundled 
with cheaper thermal power and then sold as bundled power. 

 
NATIONAL TARIFF POLICY, 2OO6 : 
 

 Adequate return on investment to companies engaged in power 
generation, transmission and distribution. 

 Uniform guidelines to SERCs for fixing tariffs. 

 Assured electricity to consumers at reasonable and competitive 
rates. 

 
ULTRA MEGA POWER PROJECTS (UMPPs): 
 

 Launch of the UMPP scheme through tariff-based competitive 
bidding. 

 Ease of land possession, provision of fuel, water and necessary 
clearances to enhance investor confidence. 

 The Restructured Accelerated Power Development and Reforms 
Programme (R-APDRP) was launched by the Ministry of Power 
with the purpose of reducing AT&T losses up to 15 % by the 
upgradation of transmission and distribution network. It envisages 
the linking disbursement of central government funds (to states), 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 
2003 TARİHLİ ELEKTRİK YASASI 
 

 Elektrik üretim projelerine yönelik lisans şartının elemine 
edilmesi 

 Uluslararası ihale sistemi doğrultusunda artan rekabet  

 Ayrı bir aktivite olarak elektrik enerjisinin iletilmesi 
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKA ÖNLEMLERİ İLE YENİLENEBİLİR 
ENERJİNİN TEŞVİK EDİLMESİ 
 

 20.01.2011 tarihi itibariyle tashih edilen tarife politikası 
doğrultusunda 2012-2013 dönemi sonunda minimum güneş 
enerjisi satın alım yüzde oranı dağıtım lisansı ile %0.25’e ve 
2022 yılına kadar %3’e arttırılmış bulunmaktadır. 

 Ucuz termal enerji bağlamında güneş enerjisi kullanımının 
teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

 
ULUSAL TARİFE POLİTİKASI, 2006: 
 

 Enerji üretimi, nakli ve dağıtımı ile iştigal eden şirketlerin 
yatırımlarına yönelik yeterli iade niteliğindeki teşvikler 
uygulanmaktadır. 

 Tarifelerin belirlenmesi için SERC’ lerle ilgili homojen prensipler 
belirlenmiştir. 

 Tüketicilere makul ve uygun fiyatlar üzerinden elektrik temin 
edilmesi öngörülmektedir. 
 

ULTRA MEGA ENERJİ PROJELERİ (UMPP’ ler) 
 

 Tarife esasına dayalı ihale yoluyla UMPP projesinin 
gerçekleştirilmesi 

 Yakıt ve su tedariki ve yatırımcıların güvenini teşvik edecek 
olan uygulamalar ve arazi ediniminin kolaylaştırılması 

 Enerji Bakanlığı tarafından iletim ve dağıtım şebekelerinin 
güncelleştirilmesi suretiyle AT&T kayıplarının %15’e kadar 



with actual reduction in transmission and distribution losses. 
Projects worth more than USD 6.31 Billion have already been 
sanctioned. 

 
FUEL SUPPLY AGREEMENT : 
 

 Fuel supply agreement with Coal India Ltd. will ensure the 
availability of coal for power companies over the long term. 

 
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) : 
 

 To reduce dependency on imported coal, a Public Private 
Partnership (PPP) policy framework will be devised with Coal 
India Limited to increase coal production. 

 

azaltılması amacıyla Yeniden Yapılandırılmış Hızlandırılmış 
Enerji Gelişimi ve Reformları Programı (R-ARDRP) 
başlatılmıştır. Bu program doğrultusunda elektrik iletimi 
esnasındaki fiili kayıpların azaltılması öngörülmektedir. Projenin 
gerçekleştirilmesi için hâlihazırda 6.31 milyar Amerikan Doları 
harcanmıştır.  

 
YAKIT TEDARİK SÖZLEŞMESİ: 
 

 Coal India Ltd. Şti ile akdedilen yakıt tedarik sözleşmesi uzun 
dönemde enerji şirketleri için kömürün bulunmasını 
sağlayacaktır.  

 
KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI (PPP): 
 

 İthal edilen kömüre olan bağımlılığı azaltmak için kömür 
üretimini arttırmak amacıyla Coal India Limitet Şirketi ile bir PPP 
politikası çerçeve çalışması tasarlanmaktadır. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
PROVISIONS UNDER BUDGET 2O14-15: 
 

 Extension of sunset date under section 80 IA (4) (iv) of the 
Income �Tax Act for the power sector (generation, distribution 
and transmission) �to 31.03.2017 for claiming deduction of 
100% of profits and gains �for 10 consecutive assessment 
years. 

 Adequate quantity of coal will be provided to power plants 
which �are already commissioned or are to be commissioned 
by March 2015. 

 Allocation of INR 1 Billion for preparatory work for a new 
scheme creating ultra-modern super critical coal-based thermal 
power technology aimed at providing cleaner and efficient 
thermal power. 

 Allocation of INR 5 Billion to Deen Dayal Upadhyaya Gram 
Jyoti Yojana, for launching feeder separation to augment 
power supply to the rural areas and for strengthening sub-
transmission and distribution systems. 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 Gelir vergisi yasasının 80 IA (4) (iv) maddesi doğrultusunda 
31.03.2017 tarihi itibariyle enerji sektörü için (üretim, dağıtım ve 
nakil) 10 yıl boyunca ardı ardına %100 oranında kardan tenzilat 
yapılması öngörülmektedir. 

 Hâlihazırda işletmeye alınmış olan veya 2015 yılı Mart ayı 
itibariyle işletmeye alınacak olan enerji tesislerine yeterli 
miktarda kömür sağlanacaktır. 

 Ultra modern süper kritik kömür esasına dayalı termal enerji 
teknolojisi için bir hazırlık çalışması olarak temiz ve etkin termal 
enerjiyi amaçlamak üzere 1 milyar Hindistan Rupisi tahsis 
edilmiştir. 

 

 Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana’ya yönelik olarak 
kırsal alanlarda enerji tedarikini arttırmak ve dağıtım ve nakil 
sistemlerini güçlendirmek amacıyla 5 milyar Hindistan Rupisi 
tahsis edilmiştir.  



 Full exemption from central excise duty is being provided to 
liquefied propane mixture, liquefied propane, liquefied butane 
and liquefied petroleum gases for supply to non-domestic 
exempted category customers �by the IOCL, HPCL or BPCL 
retrospectively from 08.02.2013. 

 The duty structure on non-agglomerated coal of various types 
is being rationalized at 2.5% Basic Customs Duty (BCD) and 
2% Counterveiling Duty (CVD). The BCD on anthracite coal 
and other coal is being reduced from 5% to 2.5%. 

 The CVD on anthracite coal, coking coal and other coal is 
being reduced from 6% to 2%. 

 Exemption from BCD is being granted on re-gassified LNG for 
supply �to Pakistan. 

 Imports of liquefied propane mixture, liquefied propane, 
liquefied butane and liquefied petroleum gases for supply to 
non-domestic exempted category customers by the IOCL, 
HPCL or BPCL retrospectively from 08.02.2013. 

 
TAX INCENTIVES: R&D INCENTIVES 
 

 Industries and infrastructure sectors including the power/energy 
efficiency sectors with in-house R&D centers get a write-off in 
revenues and capital expenditure incurred on R&D. 

 A weighted tax deduction is given under section 35 (2AA) of the 
Income Tax Act to industry/private sponsored research 
programmes. 

 A weighted deduction of 200% is granted to assesses for any 
sums paid �to a national laboratory, university or institute of 
technology, or specified people with a specific direction and the 
said sum will be used for scientific research within a programme 
approved by the prescribed authority. 

 
STATE INCENTIVES: 
 

 India offers additional incentives for industrial projects in certain 
states. 

 Incentives are in areas such as rebates in land cost, the 
relaxation of stamp duty exemption on the sale and lease of land, 
power tariff incentives, a concessional rate of interest on loans, 

 Sıvılaştırılmış propan karışımına, sıvılaştırılmış propana, 
sıvılaştırılmış bütan ve sıvılaştırılmış petrol gazlarına IOCL, 
HPCL veya BPCL tarafından 08.02.2013 tarihinden itibaren 
geriye dönük olarak tam gümrük vergisi muafiyeti 
uygulanmaktadır.  

 Çeşitli kömür tiplerine dayalı gümrük vergisi %2.5 oranında 
sabitleştirilmiş olup BCD vergisi antrasit kömürlere ve diğer 
kömürlere yönelik olarak %5’den %2.5’e düşürülmüştür. 

 Antrasit kömür, kok kömürü ve diğer kömürlere yönelik CVD 
vergisi %6’dan %2’ye düşürülmüştür. 

 Pakistan’a sağlanacak olan gazından arındırılmış LNG için BCD 
vergisi muafiyeti sağlanmıştır. 

 Sıvılaştırılmış propan karışımına, sıvılaştırılmış propana, 
sıvılaştırılmış bütan ve sıvılaştırılmış petrol gazlarına IOCL, 
HPCL veya BPCL tarafından 08.02.2013 tarihinden itibaren 
geriye dönük olarak ithalat vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.  

 
VERGİ TEŞVİKLERİ: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ 
 

 Araştırma ve geliştirmeye yönelik sermaye giderleri için kendi 
araştırma ve geliştirme merkezleri olan enerji sektörleri de dâhil 
olmak üzere endüstri ve altyapı sektörlerine teşvikler 
sağlanmaktadır. 

 Gelir Vergisi yasasının 35 (2AA) Maddesi doğrultusunda 
endüstri/özel sektör tarafından desteklenen araştırma 
programları için ağırlıklı vergi indirimi uygulanacaktır. 

 %200 oranına tekabül eden ağırlıklı vergi indirimi ilgili otorite 
tarafından onaylanmış bir program dahilinde yapılacak bilimsel 
araştırmalar için kullanılması koşuluyla belirli kişilere, teknoloji 
enstitülerine yada üniversitelerine, ulusal laboratuarlara 
ödenecek toplam miktara uygulanacaktır. 

 
DEVLET TEŞVİKLERİ: 
 

 Hindistandaki bütün eyaletlerde endüstriyel projeler için ilave 
teşvikler uygulanmaktadır 

 Sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı ve kiralanmasına 
yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji kullanımına yönelik tarife 
teşvikleri, alınan krediler için tahakkuk ettirilen faizlere ilişkin 



investment subsidies, tax incentives, backward area subsidies 
and special incentive packages for mega projects. 

 
AREA BASED INCENTIVES: 
 

 Incentives are available for the setting up of projects in special 
areas like the North-east, Jammu & Kashmir, Himachal 
Pradesh & Uttarakhand. 

 

uygulanacak  indirimler, yatırım sübvansiyonları, vergi teşvikleri 
ve mega projelere yönelik özel teşvik paketleri 
uygulanmaktadır. 

 
ALAN BAZLI TEŞVİKLER: 
 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek projelere ilişkin ilgili yasalarda belirtildiği 
üzere SEZ/ Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerine teşvikler 
uygulanacaktır.  

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 Power Generation 

 Transmission & Distribution 

 Power Trading 

 Power Exchanges 
 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 Enerji üretimi 

 İletim ve dağıtım 

 Enerji Ticareti 

 Enerji Borsası 

FOREIGN INVESTORS 
 

 CLP Holdings (Hong Kong) 

 GE Energy (USA) 

 AES (USA) 

 Kosep (South Korea) 

 Abellon Clean Energy (Canada) 

 GDF SUEZ (France) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 CLP Holdings (Hong Kong) 

 GE Energy (ABD) 

 AES (ABD) 

 Kosep (Güney Kore) 

 Abellon Clean Energy (Kanada) 

 GDF SUEZ (Fransa) 
 

AGENCIES 
 

 Ministry of Power 

 Council of Power Utilities 

 Bureau of Energy Efficiency 

 Independent Power Producers Association of India 
 

KURUMLAR 
 

 Enerji Bakanlığı 

 Enerji Tesisleri Konseyi 

 Enerji Verimliliği •Bürosu 

 Hindistan Bağımsız Enerji Üreticileri Derneği 

 
 



TOURISM AND HOSPITALITY      TURİZM VE EJLENCE(KONAKLAMA) 
 

SUMMARY 
 

 6.8% of India’s GDP. 

 USD 18.13 Billion in foreign exchange earnings. 

 1 Billion domestic travellers. 

 30 world heritage sites. 

 6.97 Million foreign tourists in 2012-13. 

 21 hotel management institutes. 

 78 jobs with every USD 1 Million invested. 

 25 bio-geographical zones. 
 

ÖZET 
 

 Turizm, Hindistan’ın gayrisafi yurtiçi hasılasının %6.8’ine 
tekabül etmektedir.  

 Turizmden 18.13 milyar Amerikan Doları döviz geliri elde 
edilmektedir. 

 Ülkede 1 milyar yurtiçi seyahat eden kişi mevcuttur. 

 Ülkede 30 dünya miras bölgesi mevcuttur. 

 2012-2013 yıllarında 6.97 milyon yabancı turist ülkeyi ziyaret 
etmiştir. 

 21 otel yönetim enstitüsü mevcuttur.  

 Yatırım yapılan her 1 milyon Amerikan Doları için 78 kişiye iş 
sağlanmaktadır. 

 Ülkede 25 biyo-coğrafi bölge mevcuttur. 
 

REASONS TO INVEST 
 

 Tourism in India accounts for 6.8% of the GDP and is the third 
largest foreign exchange earner for the country. 

 India ranks 42nd in the United Nations World Tourism 
Organization rankings for foreign tourist arrivals. 

 India registered 6.97 Million foreign tourist arrivals in 2013, 
registering an annual growth of 5.9% over the previous year. 

 The foreign exchange earnings from tourism during 2013 was 
�USD 18.13 Billion, registering an annual growth of 2.2% over 
the previous year. 

 India is the 16th most visited country in the world, with a share 
�of 1.56% in the world’s tourism receipts. 

 India offers geographical diversity, attractive beaches, 30 World 
Heritage Sites and 25 bio-geographic zones. 

 India has a diverse portfolio of niche tourism products – cruises, 
adventure, medical, wellness, sports, MICE, eco-tourism, film, 
rural and religious tourism. 

 Domestic tourism contributes to three-fourths of the �tourism 
economy. 

 The UNWTO has forecast that the travel and tourism industry �in 
India will grow by 8% per annum between 2008 and 2016. 

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan’daki turizm ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının 
%6.8’ine tekabül etmekte olup söz konusu sektör ülkeye en çok 
döviz kazandıran üçüncü sektördür. 

 Hindistan gelen yabancı turistler açısından Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Organizasyonunda 42. sırada bulunmaktadır. 

 Hindistan’da 2013 yılında 6.97 milyon yabancı turist söz konusu 
olup bir önceki yıla göre yıllık %5.9 oranında bir büyüme 
kaydedilmiştir. 

 2013 yılında turizm gelirleri 18.13 milyar Amerikan Dolarına 
tekabül etmekte olup, önceki yıla göre %2.2 oranında yıllık 
büyüme sağlanmıştır.  

 Hindistan dünyanın turizm payından aldığı %1.56 oranla 
dünyanın en çok ziyaret edilen 16. ülkesidir. 

 Hindistan’da son derece geniş bir yelpazede coğrafi çeşitlilik, 
mükemmel kumsallar, 30 dünya miras bölgesi ve 25 biyo-
coğrafik bölge mevcuttur. 

 Hindistan’ın niş turizmine yönelik zengin bir medikal, fitness, 
spor, MICA, ekolojik turizm, film, kırsal ve dini turizm ürünleri 
portföyü bulunmaktadır.  

 Hindistan’daki yurtiçi turizm, turizm ekonomisinin dörtte üçüne 



Foreign exchange earnings from tourism are likely to show 
annualized growth of 14% during the same period. 

 

tekabül etmektedir.  

 UNWTO seyahat ve turizm endüstrisinin Hindistan’da 2008 ila 
2016 yılları arasında yılda %8 oranında büyüyeceğini tahmin 
etmekte olup yine aynı dönemde turizmden elde edilen döviz 
gelirinin muhtemel %14 oranında bir büyüme kaydetmesi 
beklenmektedir. 

 

STATISTICS 
 

 Travel and tourism contributed INR 2,178.1 Billion to the 
country’s GDP in 2013. This is expected to rise by 7.5% to INR 
2,341.45 Billion in 2014. 

 The number of domestic tourist visits in India during 2012 was 
1,036.3 Million as compared to 864.53 Million in 2011, recording 
a growth rate of 19.9%. 

 In 2013, foreign exchange earnings from tourism were USD 
18.13 Billion as compared to USD 17.74 Billion in 2012, 
registering a growth of 2.2%. 

 Tourism is a big employment generator – every USD 1 Million 
invested in tourism creates 78 jobs. 

 Tourism is the third-largest foreign exchange earner after gems, 
jewellery and readymade garments. 

 During 2013, foreign exchange earnings from tourism registered 
a growth of 12% rising from INR 944.87 Billion to INR 1058.36 
Billion. 

 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 2013 yılında turizm ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına 2,178.1 
milyar Hindistan Rupisi katkıda bulunmuş olup bu rakamın 2014 
yılı itibariyle %7.5 oranında artarak 2,341.45 milyar Hindistan 
Rupisine ulaşması beklenmektedir.  

 2012 yılında Hindistan’daki yurtiçi turist sayısı 1,036.3 milyon 
olup bu rakam 2011 yılında 864.53 milyondu. Bu bağlamda 
%19.9 oranında bir büyüme kaydedilmiştir.  

 2012 yılında turizmden elde edilen döviz geliri 17.74 milyar 
Amerikan Dolarına tekabül etmekte olup söz konusu bu değer 
%2.2 oranında büyümek suretiyle 2013 yılında 18.13 milyar 
Amerikan Dolarına ulaşmıştır. 

 Turizm büyük bir istihdam oluşturmakta olup turizm alanına 
yapılan her 1 milyar Amerikan Doları 78 kişiye iş sağlamaktadır.  

 Değerli taşlar, mücevher ve hazır giyim sektöründen sonra 
turizm en büyük üçüncü döviz sağlayan sektördür. 

 2013 yılında turizmden elde edilen döviz geliri %12 oranında 
büyüyerek 944.87 milyar INR’den 1058.36 milyar INR’ ye 
yükselmiştir.  

 

GROWTH DRIVERS 
 

 A growing recognition of tourism’s contribution to employment 
and economic growth, the availability of better infrastructure, 
focused marketing and promotion efforts, liberalization of air 
transport, the growth of online travel portals, growing intra- 
regional cooperation and more effective public private 
partnerships are seen as key drivers for tourism in the next 
decade. 

 More than half of the Ministry of Tourism’s Plan budget is 
channelized for funding the development of destinations, circuits, 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Turizmin büyümesi istihdama ve ekonomik gelişime katkıda 
bulunacaktır. Daha iyi altyapı, pazarlama teşvikleri ve 
promosyon çabaları ile seyahat portallarının online olarak 
büyümesi sağlanacak ve bu bağlamda gelecek 10 yıl içerisinde 
kamu özel sektör ortaklıklarının turizme yönelik temel unsurlar 
olması öngörülmektedir. 

 Turizm Bakanlığı planı bütçesinin yarısından fazlası kırsal 
turizm altyapı projelerinin yanı sıra mega projelerin 
gerçekleştirilmesine kanalize edilmiş bulunmaktadır. 



mega projects as well as rural tourism infrastructure projects. 

 The ministry also ensured that 10% and 2.5% of its total annual 
plan outlay for 2013–14 went to tourism projects in the 
Northeastern region and tribal areas, respectively. 

 There is a renewed focus on skill development in the travel and 
tourism sector – 21 government-run hotel management and 
catering technology institutes and 14 food craft institutes have 
been established to impart specialized training in hoteliering 
�and catering. 

 The availability of the Visa On Arrival facility significantly 
influences tourists’ travel plans to any country. During 2013, a 
total number of 20,294 Visas on Arrival were issued as compared 
to 16,084 Visas on Arrival during the corresponding period �in 
2012 , which amounts to a growth of 26%. 

 The launch of several branding and marketing initiatives �by the 
Government of India such as Incredible India! and Athiti Devo 
Bhava provides a focused impetus to growth. 

 Recently, the Indian government has also released a fresh 
category of visa – the medical visa or M visa, to encourage 
medical tourism in India. 

 

 2013-2014 yıllarına yönelik toplam yıllık gelirin %10’u ila 
%2.5’inin Kuzeydoğu bölgesi ve kabile alanlarına aktarılması 
öngörülmektedir. 

 Seyahat ve turizm sektöründe becerilerin geliştirilmesine önem 
verilmekte olup hükümet tarafından işletilen 21 adet otel 
yönetim enstitüsü ve yemekçilik teknolojisi enstitüsü mevcuttur, 
ayrıca otel ve yemekçilik alanında eğitim amacıyla 14 
enstitünün kurulması öngörülmektedir. 

 

 2013 yılında toplam vize sayısı 20.294’e tekabül etmekte olup 
bu rakam 2012 yılı için 16.084’tü. bu yıllık %26 oranında bir 
büyüme anlamına gelmektedir. 

 
 

 Örneğin Incredible India! ve Athiti Devo Bhavagibi marka ve 
pazarlama inisiyatifleri ile büyüme öngörülmektedir. 

 Kısa bir süre önce Hindistan hükümeti Hindistan’daki medikal 
turizmi teşvik etmek amacıyla medikal vize olarak adlandırılan 
yeni bir vize kategorisi belirlemiştir.  

 

FDI POLICY 
 

 100% FDI is allowed under the automatic route in tourism and 
hospitality, subject to applicable regulations and laws. 

 100% FDI allowed in tourism construction projects, including the 
development of hotels, resorts and recreational facilities. 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 
otomatik rotaya göre turizm ve eğlence alanında %100 
oranında doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

 Oteller, tatil bölgeleri ve eğlence amaçlı tesislerin geliştirilmesi 
de dahil olmak üzere turizm konstrüksiyon projelerine yönelik  
%100 oranında doğrudan yabancı yatırıma izin verilmektedir. 

SECTOR POLICY 
 
NATIONAL TOURISM POLICY, 2OO2 : 
 

 Its vision is to enhance employment potential within the tourism 
sector as well as to foster economic integration through 
developing linkages with other sectors; policy objectives 
include positioning the tourism sector as a major engine of 
economic growth, positioning India as a global brand, 
acknowledging �the critical role of private sector and creating 

SEKTÖR POLİTİKASI 
ULUSAL TURİZM POLİTİKASI, 2002  
 

 Diğer sektörlerle olan bağlantıların geliştirilmesi suretiyle 
ekonomik entegrasyonu güçlendirerek turizm sektöründe 
istihdam potansiyelinin arttırılması yönünde bir vizyon 
belirlenmiş olup bu bağlamdaki politika amaçları turizm 
sektörünün ekonomik büyümenin ana motoru olmasını 
sağlamak, Hindistan’ın global bir marka olmasını ve entegre 
turizm tesislerinin inşasını sağlamaktır.  



integrated �tourism circuits. 
 
OTHER IMPORTANT POLICIES : 
 

 Guidelines for assistance to central agencies in tourism 
infrastructure development, scheme for assistance for large 
revenue generating projects, scheme for public-private 
partnership in infrastructure development, guidelines for 
approval of convention centres, motel projects, timeshare 
resorts, guesthouses, etc. 

 

 
DİĞER ÖNEMLİ POLİTİKALAR: 
 

 Turizm altyapı gelişimi, geniş ölçekli projelere yönelik teşvikler, 
altyapıların geliştirilmesine ilişkin kamu özel sektör ortaklığı 
teşvikleri ve konvansiyon merkezleri, motel projeleri, tatil 
bölgeleri, konuk evleri ve bu gibi unsurlara yönelik onaylarla 
ilgili prensiplerin belirlenmesi. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 
KEY PROVISIONS OF BUDGET 2O14-15: 
 

 INR 5 Billion has been allocated towards the proposed creation 
�of 5 tourist circuits around specific themes. 

 INR 1 Billion has been allocated towards a National Mission on 
Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation 
(PRASAD), �a drive that is to be launched in this financial 
year. 

 INR 2 Billion has been allocated towards National Heritage City 
Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) to be 
launched for conserving and preserving the heritage character 
of certain cities. 

 INR 1 Billion has been allocated for the preservation�of 
archaeological sites. 

 Services provided by Indian tour operators to foreign tourists in 
relation to tours wholly conducted outside India are being 
exempted from levy of service tax. 

 World-class tourist facilities are being developed to promote 
Sarnath-Gaya-Varanasi Buddhist circuit. 

 INR 2 Billion has been set aside to support the Gujarat 
Government in its initiative to erect and build the largest ever 
statue of Sardar Vallabh Bhai Patel. 

 
TAX INCENTIVES: 
 
 

FİNANSAL DESTEK 
 
2014-2015 YILI BİRLEŞİK BÜTÇEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: 
 

 Spesifik temaların kullanıldığı beş turist merkezinin tesis 
edilmesi amacıyla beş milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 

 Göçmenlerin Islahı ve Ruhsal Güçlenme (PRASAD) yönündeki 
ulusal misyonun gerçekleştirilmesi amacıyla 1 milyar Hindistan 
Rupisi tahsis edilmiştir ve bu programın bu mali yıl içerisinde 
başlatılması öngörülmektedir. 

 Belirli kentlerin muhafaza edilmesi ve tarihi özelliklerinin 
korunması amacıyla Ulusal Kültürel Kent Gelişimi ve 
Güçlendirilmesi Yojana (HRIDAY) programı doğrultusunda 2 
milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 

 Arkeolojik bölgelerin korunması amacıyla 1 milyar Hindistan 
Rupisi tahsis edilmiştir.  

 Bütünüyle Hindistan dışında gerçekleştirilen yabancı turistlere 
yönelik Hindistanlı tur operatörleri tarafından sağlanan hizmetler 
hizmet vergisi kapsamından muaf tutulmuştur. 

 Sarnath-Gaya-Varanassi Buddhist bölgesini tanıtmak amacıyla 
birinci sınıf turist tesisleri inşa edilmektedir. 

 Kendi inisiyatifi bağlamında en büyük Sardar Vallabh Bhai Patel 
heykelini inşa etme amacıyla Gujarat eyaletine destek 
sağlamak için 2 milyar Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 

 
VERGİ TEŞVİKLERİ: 
 



 An investment-linked deduction under Section 35 AD of the 
Income Tax Act is in place for establishing new hotels in the 2-
star category and above across India, thus permitting a 100% 
deduction in respect of the whole or any expenditure of a 
capital nature excluding land, goodwill and financial 
instruments incurred during the year. 

 
STATE INCENTIVES: 
 

 Incentives offered by state governments include subsidised 
land cost, relaxation in stamp duty, exemption on sale/lease of 
land, power tariff incentives, concessional rate of interest on 
loans, investment subsidies/tax incentives, backward areas 
subsidies and special incentive packages for mega projects. 

 Incentives are provided for setting up projects in special areas 
– the North-east, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and 
Uttarakhand. 

 
INCENTIVES FROM THE MINISTRY OF TOURISM: 
 

 Assistance in large revenue-generating projects. 

 Support to Public Private Partnerships in infrastructure 
development such as viability gap funding. 

 Schemes for capacity-building of service providers. 
 

 Yatırım Yasasının 35 AD maddesi doğrultusunda yatırımla ilgili 
vergi teşvikleri ilgili masrafların yapıldığı bir önceki yılda maruz 
kalınan sermaye masrafları harcamalarının hepsi için 
uygulanmakta olup, ancak bundan arazi giderleri ve finansal 
yatırımlar hariç tutulmaktadır. 

 
 
DEVLET TEŞVİKLERİ: 
 

 Sübvansiyonlu arazi masrafları, arazinin satışı ve kiralanmasına 
yönelik damga vergisi muafiyeti, enerji kullanımına yönelik tarife 
teşvikleri, alınan krediler için tahakkuk ettirilen faizlere  
uygulanacak indirimler, yatırım sübvansiyonları, vergi teşvikleri 
ve mega projelere yönelik özel teşvik paketleri 
uygulanmaktadır. 

 Örneğin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh ve Uttarakhand 
gibi ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan özel alanlarda 
gerçekleştirilecek projelere ilişkin ilgili yasalarda belirtilen 
teşvikler uygulanacaktır.  

 
TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGULANAN TEŞVİKLER: 
 

 Büyük gelir oluşturan projelere yönelik sağlanan destekler;  

 Altyapının geliştirilmesi amacıyla kamu özel sektör ortaklıklarına 
sunulacak olan destekler; 

 Hizmet sağlayıcılarının kapasite oluşumu için teşvikler. 
 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 
TOURISM: 
 

 The presence of world-class hospitals and skilled medical 
professionals make India a preferred destination for medical 
tourism. 

 A vast, beautiful coastline, virgin forests, and undisturbed idyllic 
islands make this a choice destination for cruise tourists. 

 Rural tourism schemes have been implemented by the Ministry of 
Tourism in 2002-03 with the objective of highlighting rural life, art, 
culture and heritage in villages that have a core competence in 

YATIRIM FIRSATLARI 
 
TURİZM: 
 

 Dünya çapında birinci sınıf hastaneler ve becerikli medikal 
personel Hindistan’ı medikal turizm açısından tercih edilir 
nitelikteki bir yer kılmaktadır. 

 Son derece zengin ve muhteşem güzellikte sahil şeridi, bakir 
ormanlar ve muhteşem adalar Hindistan’ı turistler açısından son 
derece cazip bir yer kılmaktadır. 

 2002-2003 yıllarında Turizm Bakanlığı tarafından kırsal turizm 
teşvik programları başlatılmış olup bu bağlamda el sanatları, el 



art, craft, handloom, textiles and the natural environment. 

 Eco-tourism is at a nascent stage, but there are conscious efforts 
to save the fragile Himalayan eco-system and the culture and 
heritage of indigenous people. 

 The segment offers opportunities across various sub-segments 
such as timeshare resorts, convention centres, motels, heritage 
hotels and the like. 

 Investment opportunities in the setting up of tour operations and 
travel agencies cater to burgeoning tourist inflow. 

 

tezgâhları, tekstil ve doğal ortama yönelik kırsal yaşam, sanat, 
kültür ve kentlerin özelliklerinin vurgulanması amaçlanmaktadır.  

 Ekolojik turizm hâlihazırda daha başlangıç aşamasında 
olmasına rağmen Himalaya ekosistemini koruma ve bölgeye 
özgü kişilerin kültürünü muhafaza etme yönünde bilinçli çabalar 
sarf edilmektedir. 

 Segment örneğin tatil bölgeleri, konvansiyon merkezleri, 
moteller, kültürel tarihi özelliklerin yansıtıldığı oteller ve bu gibi 
çeşitli alt segmentlere bölünmüş olmak suretiyle geniş bir 
yelpazede fırsatlar sunmaktadır.  

 Tur operatörlerine ve seyahat acentelerine artan turizm akışını 
destekleyecek şekilde yatırım fırsatları sunulmaktadır.  

 

FOREIGN INVESTORS 
 

 Accor (France) 

 The Four Seasons Group (Canada) 

 Starwood Hotels (USA) 

 Thomas Cook (UK) 

 Marriott Hotels (USA) 

 Expedia (USA) 

 Premier Travel Inn (UK) 

 Cox & Kings (UK) 

 Mandarin Oriental (Hong Kong) 

 Jumeirah (UAE) 
 

YABANCI YATIRIMCILAR 
 

 Accor (Fransa) 

 The Four Seasons Group (Kanada) 

 Starwood Hotels (ABD) 

 Thomas Cook (İngiltere) 

 Marriott Hotels (ABD) 

 Expedia (ABD) 

 Premier Travel Inn (İngiltere) 

 Cox & Kings (İngiltere) 

 Mandarin Oriental (Hong Kong) 

 Jumeirah (BAE) 
 

AGENCIES 
 

 Ministry of Tourism, Government of India 

 Hotel Association of India 

 Association of Tourism Trade Organizations, India 

 Federation of Hotel & Restaurants Associations of India 

 Indian Association of Tour Operators 

 Travel Agents Association of India 

 India Tourist Transporters Association 
 

KURUMLAR 
 

 Hindistan Turizm Bakanlığı 

 Hindistan Otel Derneği 

 Hindistan Turizm Ticaret Kuruluşları Derneği,  

 Hindistan Otel & Restoranlar Dernekleri Federasyonu 

 Hindistan Tur Operatörleri Derneği 

 Hindistan Seyahat Acenteleri Birliği 

 Hindistan Turist Nakliyecilerİ Derneği 

 
 



WELLNESS                                                                                                   SAĞLIK 
 

SUMMARY 
 

 2nd largest exporter of ayurvedic and alternative medicine in the 
world. 

 INR 162 Billion industry by 2014. 

 INR 490 Billion wellness market. 

 6200 indigenous herbal plants. 
 

ÖZET 
 

 Hindistan ayurveda ve alternatif tıp alanında dünyanın ikinci en 
büyük ihracatçısıdır. 

 Hindistan’da 2014 yılı itibariyle sağlık sektörüne 162 trilyon 
Hindistan Rupisi tahsis edilmiştir. 

 Hindistan’daki sağlık pazarı 490 trilyon Hindistan Rupisine 
karşılık gelmektedir. 

 Hindistan’da 6200 yerli bitkisel kökenli ilaç mevcuttur. 
 

REASONS TO INVEST 
 

 India has an unmatched heritage represented by its ancient 
systems of medicine which are a treasure house of knowledge for 
both preventive and curative healthcare. 

 The demand for Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha 
and Homoeopathy (AYUSH) and herbal products is surging in 
India and abroad. India is the second largest exporter of AYUSH 
and herbal products. 

 Indian systems of medicine and homoeopathy particularly 
Ayurveda and yoga are widely recognized for their holistic 
approach to health and capability for meeting emerging health 
challenges. These systems are playing an important role in 
achieving the national health outcome goals of reducing Maternal 
Mortality Rate (MMR), Infant Mortality Rate (IMR), malnutrition, 
anemia. 

 The country has developed vast AYUSH infrastructure 
comprising of 686,319 registered practitioners, 26,107 
dispensaries and 3167 hospitals in public sector, 501 
undergraduate colleges with annual intake of 28,018 students, 
151 centres for post graduate education with annual admission of 
3504 scholars and 8896 licensed drug manufacturing units. 

 India also has a vast infrastructure with a dedicated Central 
Council of Indian Medicine, Central Councils of Homoeopathy 
(Regulatory Councils) and five Central Councils for Research, 
one for each AYUSH system. There are seven National Institutes 
(two for Ayurveda and one each for other systems), two North-

YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER 
 

 Hindistan’da gerek koruyucu gerek tedavi amaçlı olarak bir bilgi 
hazinesi niteliğindeki eski tıp sistemlerine yönelik emsalsiz bir 
kültürel miras mevcuttur. 

 Gerek Hindistan’da gerekse yurtdışında ayurvedaya, yogaya, 
naturopatiye, Unani’ye, Siddha’ya ve Homopatiye (AYUSH) 
olan talep artmakta olup bu bağlamda Hindistan AYUSH ve 
bitkisel kökenli ürünlere ilişkin dünyanın en büyük ikinci 
ithalatçısıdır. 

 Hindistan’da kendine özgü tıp sistemleri ve özellikle ayurveda 
ve yoga olmak üzere homeopati, insanların sağlıklarının 
korunmasına yönelik holistik yaklaşımıyla tanınmaktadır. Bu 
sistemler anne ölüm oranı (MMR), bebek ölüm oranı (IMR) ve 
kötü beslenme ve anemiden kaynaklanan olumsuz sonuçların 
azaltılması ve ulusal sağlığın geliştirilmesi için önemli bir rol 
oynamaktadır.  

 Hindistan’da son derece zengin bir AYUSH altyapısı mevcut 
olup söz konusu bu sektörde 686.319 kayıtlı pratisyenler, 
26.107 dispanser, 3.167 kamu hastanesi, 501 lise düzeyinde 
okul, 28.018 öğrenci, 3.504 burslu öğrencinin girdiği 151 
merkez ve 8896 adet lisanslı ilaç imalat tesisi bulunmaktadır. 

 Hindistan’da her bir AYUSH sistemi için beş Merkezi Araştırma 
Konseyi, Merkezi Homeopati Konseyi, Merkezi Hindistan Tıp 
Konseyi mevcuttur ve zengin bir altyapı mevcuttur. Ayrıca yedi 
ulusal enstitü mevcut olup (ikisi ayuverda için, geri kalan beşi 
ise diğer sistemler için) iki Kuzeydoğu enstitüsü mevcuttur. söz 



eastern institutes to cater to needs of a specific area, two 
Pharmacopoeia Laboratories, one Pharmacopoeia Commission 
for Indian Medicine, a National Medicinal Plants Board and a 
public sector undertaking for manufacture of standardized 
Ayurvedic and Unani medicine. 

 Investors and corporate houses are increasingly investing in 
AYUSH sector. 

 India has a vast reservoir of natural flora and fauna and also 
ancient texts and knowledge that have made it an authority in the 
field of AYUSH. 

 The sector is growing at 20% from year to year and is projected 
to amount to INR 162 Billion in 2014. 

 Ayurveda has a unique therapy called Panchkarma which is 
beneficial for preventive/promotive health and also for treatment 
of many chronic lifestyle disorders. 

 Yoga is widely recognised and practiced in Asian as well as 
western countries. Several yoga centres/studios have been 
established across the globe during the last 4-5 decades. 

 Yoga is a drugless system and can be applied as independent 
modality or as an add-on therapy with other systems. The 
classical methods of yoga originated and propagated in India has 
its own advantages. 

 The ancient Indian texts have defined the concepts of do’s and 
don’ts related to dietics, conduct, activities etc. which are used as 
natural modalities for prevention of diseases and restoration of 
health. 

 

konusu bu kuruluşlar spesifik bir alanın ihtiyacını 
karşılamaktadırlar. İki farmakope laboratuarı, bir farmakope 
komisyonu, ulusal medikal bilgiler kurulu ve ayurveda ve unani 
ilaçlarının standart olarak imalatı için kamu sektörünün bu 
yönde gerçekleştirmiş olduğu taahhütler bulunmaktadır. 

 AYUSH sektöründe giderek daha fazla yatırımcı söz konusu 
olup bu bağlamda yapılan yatırımlar artmaktadır. 

 Hindistan’da son derece zengin doğal bir flora ve fauna 
mevcuttur. Aynı zamanda Hindistan’da tarihi anlamda zengin 
metinlerin ve bu bağlamda bilginin söz konusu oluşu Hindistan’ı 
AYUSH alanında otorite kılmaktadır. 

 Sektör her yıl %20 oranında bir büyüme kaydetmekte olup 2014 
yılında sektörün 162 trilyon Hindistan Rupisine ulaşacağı 
öngörülmektedir.  

 Ayurvedada hem koruyucu hem de tedavi edici nitelikte olan 
Panchkarma adı verilen emsalsiz bir terapi mevcuttur. Aynı 
zamanda birçok kronik yaşam tarzından kaynaklanan 
hastalıklar için de emsalsiz seçenekler sunulmaktadır. 

 Yoga gerek Asya’da gerekse Batı ülkelerinde geniş bir şekilde 
tanınmakta ve uygulanmaktadır. Son 40-50 yıl içerisinde 
dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli yoga merkezleri/stüdyoları 
tesis edilmiştir. 

 Yoga ilaca dayanmayan bir sistem olup diğer sistemlerle birlikte 
diğer sistemleri destekleyecek bir unsur olarak bağımsız bir 
modalite şeklinde uygulanabilmektedir. Hindistan’dan orijinini 
bulan ve dünyaya yayılan klasik yoga metotlarının kendine özgü 
avantajları mevcuttur. 

 Eski Hindistan metinlerinde insanların diyet kültürleriyle ilgili 
olarak yapmaları ve yapmamaları gereken davranışlara ilişkin 
ölçüler ve bu gibi unsurlar tanımlamış olup bunlar hastalıkların 
engellenmesi ve sağlığın korunması için doğal modaliteler 
olarak kullanılmaktadır. 

 

STATISTICS 
 

 India’s wellness market is estimated at INR 490 Billion, and 
wellness services alone comprise 40% of the market. 

 

 The AYUSH sector has an annual turnover of around INR 120 

İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
 

 Hindistan’daki sağlık piyasasının 490 milyar Hindistan Rupisine 
tekabül ettiği tahmin edilmekte olup sağlık hizmetleri, piyasanın 
tek başına %40’ını teşkil etmektedir. 

 AYUSH sektöründe yıllık yaklaşık olarak 120 milyar Hindistan 



Billion. The sector is dominated by micro, small and medium 
enterprises, accounting for more than 80% of the enterprises, 
located in identifiable geographical clusters. 

 The products market is worth about INR 40 Billion with over-the-
counter products such as digestives, health food and pain balms, 
constituting almost 75% the segment. India has 9,000 units 
engaged in the manufacture of AYUSH drugs. 

 AYUSH exports in 2013-14 amount to INR 22.7 Billion. Of the 
exports, raw medicinal herbs account for INR 11 Billion, 
medicaments for INR 9.7 Billion, medicinal extracts for INR 1.9 
Billion. 

 The biggest markets for Indian herbal products are Western 
Europe, Russia, USA, Kazakhstan, UAE, Nepal, Ukraine, Japan, 
Philippines, Kenya etc. 

 

 India has 6600 medicinal plants found in the Himalayan region, 
around its coastline, deserts and rainforest eco-system. 

 

 More than 32 Million people are practicing yoga in the USA alone. 
The demand for yoga across the world is growing exponentially. 

 

Rupisi bir ciro mevcuttur ve söz konusu bu sektör mikro, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmeler çeşitli 
coğrafik bölgelere dağılmış bulunan toplam işletmelerin 
%80’inden fazlasına tekabül etmektedir. 

 Hindistan’da sağlık sektörüne ilişkin ürün piyasası örneğin 
sindirim ilaçları, sağlıklı gıdalar gibi medikal kökenli olmayan 
ürünler gibi yaklaşık 40 milyar Hindistan Rupisine tekabül 
etmekte olup bu değer segmentin yaklaşık %75’ine karşılık 
gelmektedir. Hindistan’da AYUSH ilaçlarının imalatını 
gerçekleştiren 9000 işletme mevcuttur. 

 2013-2014 yılında AYUSH ürünleri ihracatı 22.7 milyar 
Hindistan Rupisine tekabül etmiş bulunmaktadır. Söz konusu 
imalatın içerisinde işlenmemiş bitkisel kökenli otlar 11 milyar 
Hindistan Rupisine tekabül etmekte olup ilaçlar 9.7 milyar ve 
medikal ekstreler ise 1.8 milyar Hindistan Rupisine tekabül 
etmektedir.  

 Hindistan’ın bitkisel kökenli ilaçlarına yönelik en büyük pazarlar 
Batı Avrupa, Rusya, ABD, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Nepal, Ukrayna, Japonya, Filipinler, Kenya ve bu gibi ülkelerdir. 

 Hindistan’ın Himalaya bölgesinde, sahil şeridinde, çöllerinde ve 
yağmur ormanları ekosisteminde 6600 medikal bilgi mevcuttur.  

 Sadece Amerika’da 32 milyonu aşkın kişi yoga yapmaktadır. 
Dünyada yogaya olan talep süratli bir şekilde büyümektedir.  

 

GROWTH DRIVERS 
 

 The Government of India has set up a dedicated Department of 
Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and 
Homoeopathy (AYUSH) with the aim of providing impetus to 
these ancient healthcare systems with a targeted thrust. 

 In many places in India, the Indian systems of medicine and 
homoeopathy continue to be widely used due to their accessibility 
and sometimes, because they offer the only kind of medicine 
within the physical and financial reach of the patient. 

 The Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, 
Siddha and Homoeopathy provides ample opportunities for 
investment, education and research, health services and training 
in the AYUSH sector. 

 The department has a ‘Central Sector Scheme for promotion of 

BÜYÜMEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR 
 

 Hindistan hükümeti ayurveda, yoga ve naturopati, Unani, 
Siddha ve Homeopati (AYUSH) için söz konusu bu eski sağlık 
bakım sistemlerine yönelik teşvikler sağlamak amacıyla bir 
departman kurmuş bulunmaktadır. 

 Hindistan’ın birçok yerinde Hindistan tıp ve homeopati 
sistemleri erişilebilirliği nedeniyle geniş ölçüde kullanılmakta 
olup bazen ise hastaya yönelik en uygun fiziksel olanakları ve 
finansal imkanları sunabilen tıp olanakları niteliğinde olması 
nedeniyle tercih edilmektedir. 

 Ayurveda, yoga ve naturopati, Unani, Siddha ve Homeopati 
departmanı ayush sektörüne yönelik eğitim, yatırım, araştırma 
ve sağlık hizmetleri yönünde geniş fırsatlar sağlamaktadır. 

 Departman ayurveda, yoga, naturopati, unani, sidda ve 



International Cooperation’ which aims to promote global 
acceptance of AYUSH systems of medicine, facilate international 
promotion, development and recognition of Ayurveda, Yoga, 
Naturopathy, Unani, Siddha and Homoepathy. Its purpose is also 
to create awareness about AYUSH strengths and utility in 
emerging health problems, to foster interaction of stakeholders 
and market development of AYUSH at the international level, to 
support international exchange of experts and information for the 
cause of AYUSH systems, to give a boost to AYUSH products in 
the international market, to establish AYUSH academic chairs in 
foreign countries. 

 One of the main reasons for the surge in demand for AYUSH is 
concerns related to escalating costs of conventional health care 
and the adverse effects of chemical-based drugs and increasing 
lifestyle disorders.There is an epidemiological transition. By the 
year 2020, non-communicable diseases (NCDs) are expected to 
account for seven out of every ten deaths in developing regions. 
AYUSH has the strength in managing NCDs. 

 India has conducted international exchange programmes, 
seminars and workshops on AYUSH. MoUs for ‘Country to 
Country cooperation in the field of tradional medicine’ have been 
signed with China, Malaysia, Hungary, Trinidad and Tabago and 
is in the pipeline with Serbia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka and 
Mexico. 

 Ministry of Tourism also promotes AYUSH Systems of Medicine 
by organising and participating in various wellness and medical 
tourism events and by running publicity campaigns and 
organising road shows in the overseas market. 

 

homeopatinin uluslararası tanınmasını ve geliştirilmesini 
sağlamak amacıyla ayush medikal sistemlerin global olarak 
kabul edilmesini amaçlayan “uluslararası işbirliğinin tespit 
edilmesine yönelik merkezi sektör programı” hazırlanmıştır. 
Yine bu misyonun amacı ayushun güçlü olduğu yönlere ilişkin 
bilinci arttırmak ve uluslararası düzeyde ayusha ilişkin bir 
piyasa katılımı sağlamak, AYUSH sistemlerine yönelik 
uluslararası uzmanların bilgilerinin bilgi alışverişi kapsamında 
diğer kişilere iletilmesini sağlamak, AYUSH ürünlerini 
uluslararası pazarlarda tanıtmak ve yabancı ülkelerde AYUSH 
akademik zincirleri kurmaktır. 

 AYUSH ürünlerine yönelik talep artışının ana sebeplerinden biri 
geleneksel sağlık bakımıyla ilgili yüksek maliyetler ve kimyasal 
kökenli ilaçlardan kaynaklanan yan etkiler ve insanların yaşam 
tarzıyla ilgili rahatsızlıklardaki artıştır. Bu aslında epidemiyolojik 
bir geçiş olarak algılanabilecektir. 2020 yılına kadar bulaşıcı 
nitelikte olmayan hastalıkların (NCD’ler) gelişmekte olan 
ülkelerde her on ölümün yedisine tekabül edeceği 
beklenmektedir. İşte AYUSH’un bu bulaşıcı olmayan hastalıkları 
yönetme konusunda güçlü olduğu yönler mevcuttur. 

 Hindistan’da AYUSH’a ilişkin uluslararası bilgi değişim 
programları, seminerler ve atölyeler gerçekleştirilmektedir. 
Geleneksel tıp alanında kentler arası işbirliği kapsamında Çin, 
Malezya, Macaristan, Trinitad ve Tobago ile sözleşmeler 
akdedilmiş olup, ayrıca yine Sırbistan, Nepal, Bangladeş, 
Sirilanka ve Meksika ile görüşmeler sürdürülmektedir. 

 Turizm Bakanlığı çeşitli sağlık ve medikal turizm etkinliklerini 
organize etmek ve bu etkinliklere iştirak etmek ve kamuoyu 
kampanyaları gerçekleştirerek deniz aşırı pazarlarında yol 
şovları organize etmek suretiyle AYUSH medikal sistemlerini 
tanıtmaktadır.  

 

FDI POLICY 
 

 100% FDI is permitted in the AYUSH sector. 
 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM POLİTİKASI 
 

 AYUSH sektöründe % 100 oranında doğrudan yabancı yatırıma 
izin verilmektedir. 

 

SECTOR POLICY 
 

SEKTÖR POLİTİKASI 
 



 A National Health Assurance Mission is to be launched in order 
to promote the sector. 

 A number of AYUSH clusters across the country will provide 
plug-and-play facilities for setting up AYUSH units. 

 The National Rural Health Mission has a declared policy of 
promoting ‘Pluralistic Healthcare’ by involving, alongside the 
allopathic system, the AYUSH systems, including local health 
traditions in its operational mission. 

 The National Policy on Indian Systems of Medicine & 
Homoeopathy – 2002. 

 Evidence-based centres are to be set up by the All India 
Institute of Medical Sciences. These centres will also be 
instated in government hospitals. 

 The establishment of a North-eastern Institute of Ayurveda and 
Homoeopathy at Shillong, Meghalaya and the North-eastern 
Institute of Folk Medicine at Passighat. 

 Central Sector Sceme for promotion of International 
Cooperation in AYUSH for providing incentives for the 
promotion of AYUSH abroad. 

 

 Sektörü teşvik etmek amacıyla Ulusal Sağlık Sigorta 
Misyonunun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

 Bütün ülkede AYUSH sağlık merkezi öbeklerinin yayılması 
AYUSH ünitelerinin kurulmasını kolaylaştıracaktır. 

 Ulusal Kırsal Sağlık Misyonu bağlamında alopatik sistem, 
AYUSH sistemleri ile ilgili  lokal sağlık merkezleri de dahil olmak 
üzere “olumlu bir sağlık bakımı” politikası benimsenmiş 
bulunmaktadır. 

 Hindistan tıp ve homeopati sistemlerine ilişkin 2002 ulusal 
politikası. 

 Bütün medikal bilimleri içeren bir enstitü kurulması 
programlanmakta olup bu enstitüde bilimsel esaslara dayalı 
merkezler tesis edilecektir. bu merkezler aynı zamanda kamu 
hastanelerinde de kurulacaktır. 

 Shillong ve Meghalaya’da Kuzeydoğu Ayurveda ve Homeopati 
Enstitüsü ve Passighat’da Kuzeydoğu Halk Tıbbı Enstitüsünün 
kurulması programlanmaktadır. 

 Yurtdışında AYUSH’nin tanıtılmasını sağlamak için teşvik 
sunulması amacıyla uluslararası AYUSH işbirliğine yönelik 
merkezi sektör programları. 

 

FINANCIAL SUPPORT 
 

 A scheme has been envisaged for the development of AYUSH 
clusters, for creating a Common Facility Centre for 
standardization, quality assurance and control, productivity, 
marketing, infrastructure and capacity-building through a cluster-
based approach. 

 Central Sector Scheme for promotion of international cooperation 
in AYUSH which provides for international exchange of experts 
and officers, incentive to drug manufacturers, entrepreneurs, 
AYUSH institutions etc. for international propagation of AYUSH 
by participating in international exhibitions, trade fairs, road 
shows etc. and registration of AYUSH products (Market 
Authorization) at regulatory bodies of different countries such as 
USFDA/EMEA/UK-MHRA/NHPD/TGA etc. for exports, support 
for international market development and AYUSH promotion-
related activites, translation and publication of AYUSH 
literature/books in foreign languages. 

FİNANSAL DESTEK 
 

 Standardizasyon, kalite garantisi ve kontrol, prodüktivite ve 
pazarlama, altyapı ve öbek esasına dayalı bir yaklaşım 
doğrultusunda kapasite oluşturmak için AYUSH öbeklerinin-
gruplarının geliştirilmesine yönelik bir program tasarlanmıştır. 

 Uluslararası sergilere, ticaret fuarlarına, yol şovlarına katılarak 
AYUSH’un uluslararası propogandası için ilaç üreticilerine, 
girişimcilere, AYUSH enstitülerine teşvik amacıyla ve 
uzmanların uluslararası değişimine imkan sağlayan AYUSH’da 
uluslararası işbirliğini desteklemek amacıyla Merkezi Sektör 
Programı oluşturulmuştur ve bu program ihracatçılar için çeşitli 
ülkelerin USFDA/EMEA/UK-MHRA/NHPD/TGA gibi düzenleyici 
kuruluşlarında AYUSH ürünlerinin kaydını oluşturmakta ve 
uluslararası piyasa gelişimi için AYUSH tanıtımıyla ilgili 
aktiviteleri, AYUSH kaynak ve kitaplarının yabancı dillerde 
basımı ve tercümesini üstlenmektedir.  

 Kamu özel sektör ortaklığı modu kanalıyla AYUSH 



 A centrally-sponsored scheme has been set up for specialized 
AYUSH facilities in government tertiary care as well as AYUSH 
hospitals in Public Private Partnership mode. 

 The National Mission on Medicinal Plants is a centrally-
sponsored scheme for cultivation of medicinal plants on farmers 
lands used in medicines of AYUSH for sustained availability. The 
Central Sector Scheme for ‘Conservation, Development and 
Sustainable Management of Medicinal plants’ aimed at ex-situ/in-
situ conservation, awareness creation, R&D, herbal gardens, etc. 

 Provisions have been made for the North-eastern region in this 
sector. 

 The Scheme for Hospitals and Dispensaries, under NRHM 
including AYUSH flexi-pool, continues to provide assistance to 
states for integrating AYUSH in the national health care network, 
creating AYUSH facilities in PHCs/CHCs/District Hospitals. 

 The AYUSH Sector Innovation Council has been instituted by the 
Government of India. 

 

hastanelerinin yanı sıra kamu hastanelerinde uzman AYUSH 
tesislerinin kurulmasına yönelik merkezi olarak desteklenen bir 
program geliştirilmiştir. 

 Medikal Bitkilere İlişkin Ulusal Misyon, merkezi olarak 
desteklenen bir program olup bu programda sürdürülebilirliği 
sağlamak amacıyla AYUSH ilaçlarına yönelik kullanılan 
arazilerde medikal bitkilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
“Koruma, geliştirme ve medikal bitkilerin sürdürülebilir yönetimi” 
bağlamında kurulan merkezi sektör teşviki doğrultusunda bizzat 
mahallinde ilgili bitkilerin muhafazasının sağlanması, bu konuda 
toplumda bilincin oluşturulması, ilgili araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri, bitki bahçeleri ve bu gibi unsurlar öngörülmektedir. 

 Bu sektörde ülkenin Kuzeydoğu bölgesine yönelik teşvikler 
uygulanmaktadır.  

 NRHM doğrultusunda hastane ve dispanserlere yönelik 
program ile AYUSH’un ulusal sağlık şebekesine entegre 
edilmesine ilişkin eyaletlere destek sağlanmaya devam 
edilmekte olup bu bağlamda PHC’ ler, CHC’ ler ve bölge 
hastanelerinde AYUSH tesisleri oluşturulmaktadır. 

 Hindistan hükümeti tarafından AYUSH Sektör İnnovasyon 
Konseyi oluşturulmuştur.  

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 

 Ayurveda drug manufacturing (nutraceuticals, food supplements, 
cosmetics and rejuvenatives). 

 Setting up of specialised treatment centres. 

 Medical tourism for curative and rejuvenation treatments. 
 

YATIRIM FIRSATLARI 
 

 Ayurveda ilaç imalatı (nutrasötikler, gıda ikameleri, kozmetikler 
ve vücudu yenileyici ürünler) 

 Uzmanlaşmış olan tedavi merkezlerinin kurulması 

 Tedavi edici ve yenileyici tedavilere ilişkin medikal turizm  
 

AGENCIES 
 

 Department of AYUSH, The Ministry of Health & Family Welfare 

 National Medicinal Plants Board 

 Ayurvedic Drug Manufacturers Association 

 National Centre for Complementary and Alternative Medicines 

 Pharmaceuticals Export Promotion Council of India 
 
Regulatory Bodies: 
 

KURUMLAR 
 

 Ayush Departmanı, Sağlık Bakanlığı ve Aile Refahı  

 Ulusal Medikal Bitkiler Kurulu 

 Ayurveda İlaç Üreticileri Derneği 

 Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif İlaçlar Merkezi 

 Hindistan İlaç İhracatını Geliştirme Konseyi 
 
Düzenleyici Kuruluşlar: 
 



 Central Council of Indian Medicine 

 Central Council of Homoeopathy 
 
Research Councils 
 

 Central Council for Research in Ayurvedic Sciences 

 National Institute of Ayurveda, Jaipur 

 Morarji Desai National Institute of Yoga 
 

 Hindistan Tıp Merkezi Konseyi 

 Homeopati, Merkez Konseyi 
 
Araştırma Konseyleri 
 

 Ayurveda Bilimleri Araştırma Merkezi Konseyi 

 Ayurveda Ulusal Enstitüsü, Jaipur 

 Yoga Morarji Desai Ulusal Enstitüsü  

 



LIVE PROJECTS        HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER 
 

INDUSTRIAL CORRIDOR 
 
SUMMARY 
The project is featured in KPMG’s ‘100 Most Innovative Global Projects’ 
as one of the world’s most innovative and inspiring infrastructure 
projects. 

ENDÜSTRİYEL KORİDOR 
 
ÖZET 
Bu proje dünyanın en yenilikçi ve hayranlık uyandıran altyapı 
projelerinden biri olarak KPMG'nin '100 En Yenilikçi Küresel Projeler'i 
arasında yer alır. 

BACKGROUND 

 The Government of India is developing the Delhi-Mumbai 
Industrial Corridor (DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru)) 
as a global manufacturing and investment destination utilizing 
the 1,483 km-long, high-capacity western Dedicated Railway 
Freight Corridor (DFC) as the backbone. The objective is to 
increase the share of manufacturing in the GDP of the 
country and to create smart sustainable cities where 
manufacturing will be the key economic driver. 

 
 

 The plan is to develop new manufacturing cities, logistic hubs 
and residential townships along the DFC incorporating the 
philosophy of sustainability, connectivity and development; 
each manufacturing city will have world-class infrastructure, 
convenient public transport, power management and an 
efficient water and waste management system. 

 
 
 

 Twenty four manufacturing cities are envisaged in the 
perspective plan of the DMIC (Delhi Bombay Sanayi 
Koridoru) project. In the first phase, seven cities are being 
developed, one each in the states of Uttar Pradesh, Haryana, 
Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat and two in 
Maharashtra. The manufacturing cities will provide 
international and domestic investors with a diverse set of vast 
investment opportunities. The initial phase of the new cities is 
expected to be completed by 2019. 

 
 

AMAÇ  

 Hindistan Hükümeti global bir imalat ve yatırım hedefi olarak 
Delhi-Bombay Sanayi Koridorunu (DMIC) (Delhi Bombay Sanayi 
Koridoru) geliştirerek, bel kemiği olarak 1483 km uzunluğunda, 
yüksek kapasiteli batıya uzanan Demiryolu Taşımacılığı 
Koridorunu (DFC) kullanacaktır. Amaç ülkenin imalat sanayinin 
Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla ( GSYİH) içindeki payını artırmak olup, 
imalatın temel ekonomik unsur olduğu akıllı, sürdürülebilir 
kentler oluşturmaktır.  

 

 Bu planla sürdürülebilirlik, bağlanabilirlik ve gelişim felsefesini 
kapsayan Demir Yolu Taşımacılığı Koridoru boyunca yeni imalat 
kentlerinin, lojistik merkezlerin ve kasabaların geliştirilmesi 
tasarlanmaktadır, böylece bütün kentlerde birinci sınıf bir 
altyapı, uygunluk, toplu taşımacılık sistemi, güç yönetim sistemi 
ve etkin bir su ve atık su yönetim sisteminin olması 
hedeflenmektedir. 

 

 DMIC (Delhi – Bombay Sanayi Koridoru) perspektif planında 24 
imalat kenti öngörülmekte olup,  birinci aşamada Uttar Pradesh, 
Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh ve Gujarat eyaletlerinde 
birer tane ve Maharashtra eyaletinde ise iki tane olmak üzere 7 
kent tasarlanmaktadır.c İmalat kentleri gerek uluslararası 
gerekse yurtiçindeki yatırımcılara son derece geniş bir 
yelpazede yatırım fırsatları sağlayacak olup, yeni kentlere 
yönelik başlangıç aşamasının 2019 yılı itibarıyla tamamlanması 
beklenmektedir.  

 

 Odaklanılacak olan sektörler genel olarak imalat sektörünü, IT / 
ITES; yüksek teknoloji gerektiren elektronik endüstriler, otomobil 
ve otomobil yan ürünleri, tarım ve gıda işleme, ağır sanayi 



 Sectors of focus include general manufacturing; IT/ITES; 
electronics including high-tech industries; automobiles and 
auto ancillary; agro and food processing; heavy engineering; 
metals and metallurgical products; pharmaceuticals and 
biotech; and services sector. 

 DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) states (Uttar Pradesh, 
Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat & 
Maharashtra) contribute 43% to the country’s GDP; more 
than half of India’s industrial production & exports; account 
for over 40% of workers & number of factories across India. 

 
 

 The project has been conceptualized in partnership and 
collaboration with the Government of Japan and is being 
implemented by the Delhi-Mumbai Industrial Corridor 
Development Corporation (DMIC (Delhi Bombay Sanayi 
Koridoru)DC), an autonomous body with shareholding of 
Government of India through Department of Industrial Policy 
& Promotion (DIPP) (49%), Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC) (26%) and Public Financial Institutions 
(HUDCO -19.9%, IIFCL -4.1% and LIC – 1%). 

 

 The project is featured in KPMG’s “100 Most Innovative 
Global Projects” and is one of the world’s most innovative 
and inspiring infrastructure projects. 

 Government of India is building a pentagon of corridors 
across the country to boost manufacturing and to project 
India as a Global Manufacturing destination of the world. 

 Other four corridors which have been conceptualized are 
Bengaluru-Mumbai Economic Corridor (BMEC); Amritsar – 
Kolkata Industrial Development Corridor (AKIC); Chennai-
Bengaluru Industrial Corridor (CBIC), East Coast Economic 
Corridor (ECEC) with Chennai Vizag Industrial Corridor as 
the first phase of the project (CVIC). 

 A total of 25 priority projects across various sectors have 
been identified for debottlenecking infrastructure bottlenecks 
in the CBIC region in the preliminary study conducted by the 
Japan International Cooperation Agency (JICA). 

 The following three nodes will be taken up for Master 

mühendisliği; metaller ve metalürji ürünleri; ilaç ve biyoteknoloji 
ve hizmet sektörünü içermektedir.  

 DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) eyaletleri (Uttar Pradesh, 
Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat ve Maharashtra) 
ülkenin GSYİH’na % 43 oranında katkı sağlamakta olup, 
Hindistan'ın sanayi üretimi ve ihracatının yarısından fazlasını 
karşılamaktadır. Bu bölge, bütün Hindistan'da gerek işçi sayısı 
gerekse fabrika sayısı açısından %40’ın üzerinde bir rakamı 
temsil etmektedir.  

 Proje Japonya Hükümeti ile ortaklık ve işbirliği anlayışı 
içerisinde gerçekleştirilecek olup, Endüstriyel Politika ve Teşvik 
Departmanı (DIPP)( % 49) , Uluslararası İşbirliği Japonya 
Bankasının (JBIC) (% 26) ve Kamu Finansal Kuruluşların 
(HUDCO -19.9%, IIFCL -4.1 ve% LIC -% 1) aracılığıyla 
Hindistan Hükümetinde pay sahibi olan özerk Delhi-Bombay 
Sanayi Koridoru Kalkınma Kuruluşu tarafından 
gerçekleştirilecektir.  

 

 Bu proje dünyanın en yenilikçi ve hayranlık uyandıran altyapı 
projelerinden biri olarak KPMG'nin '100 En Yenilikçi Küresel 
Projeler'i arasında yer alır. 

 Hindistan Hükümeti üretimi artırmak ve Hindistan’ı dünyanın 
Global Üretim merkezlerinden biri olarak inşa etmek amacıyla 
bütün ülke genelinde koridorlar kombinasyonu oluşturmaktadır. 

 Gerçekleştirilecek olan diğer dört koridor Bengaluru-Bombay 
Ekonomik Koridoru (BMEC); Amritsar - Kalküta Endüstriyel 
Kalkınma Koridoru (AKIC); Chennai-Bengaluru Endüstriyel 
Koridoru (CBIC) ve projenin ilk aşaması olarak Chennai Vizag 
Sanayi Koridoru (CVIC) ile Doğu Sahili Ekonomik Koridorudur 
(ECEC).  

 Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yapılan 
ön çalışmada CBIC bölgesinde altyapı problemlerinin çözülmesi 
için çeşitli sektörleri içeren 25 öncelikli proje tespit edilmiştir.  
 

 

 Aşağıdaki üç nod JICA tarafından Master Planlaması için CBIC 
kapsamına alınacaktır: Karnataka’daki Tumkur, Tamil Nadu’daki 
Ponneri ve Andra Pradesh’deki Krishnapatnam Bu bağlamda 
Master Planlamasının 2015 yılının Mart ayında tamamlanması 



Planning by JICA in the CBIC region: Tumkur in Karnataka, 
Ponneri in Tamil Nadu and Krishnapatnam in Andhra 
Pradesh and the Master Planning will be completed by 
March, 2015. 

 

beklenmektedir. 

DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) - IMPACT ON INDIA 
 

 The DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) project seeks to 
create a strong economic base with a globally competitive 
environment and state-of-the-art infrastructure to activate local 
commerce, enhance investments and attain sustainable 
development. 

 New DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) Cities will help to 
meet pressures of urbanisation and also lead India’s economic 
growth for the next 20 -30 years. 

 The project aspires to double employment potential, triple 
industrial output and quadruple exports from the region in the 
next seven to nine years. 

 

DMIC’IN (Delhi Bombay Sanayi Koridorunun) HİNDİSTAN 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  
 

 DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) projesi ile küresel 
rekabet ortamında ve yerel ticareti etkinleştirmek, yatırımları 
geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı elde etmek için modern 
ve altyapısı ile güçlü bir ekonomik ortamın oluşturulması 
amaçlanmaktadır.  

 Yeni DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) kentleşmeden 
kaynaklanan baskıları ve zorlukları karşılayacağı gibi aynı 
zamanda önümüzdeki 20-30 yıl boyunca Hindistan'ın ekonomik 
büyümesine yardımcı olacaktır.  

 Proje ile gelecek yedi ile dokuz yıl içinde bölgedeki istihdam 
potansiyelinin ikiye, sanayi üretiminin üçe ve ihracatının dört 
katına çıkarılması hedeflenmektedir. 

DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) CITIES 
 
GLOBAL REGIONAL CITIES: 

 Benchmarked against the best new-generation Industrial Cities in 
the world. 

 Transit oriented, walkable and livable cities. 

 Interconnected roads, rail and communication systems providing 
speed, access and world wide connectivity. 

 
 
KEY SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPTS: 

 Reduction of commuting needs for the workforce – multiple 
Central Business Districts (CBDs) and Industrial zones; 
Integration of land uses encouraging mixed-use; affordable 
Workers Housing located near the industrial zones. 

 High access mass transit corridors; Encouraging cycling & 
pedestrian modes. 

 Recycling and reuse of water and solid wastes. 
 

DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) KENTLERİ 
 
GLOBAL BÖLGESEL KENTLER:  

 Dünyanın en iyi yeni jenerasyon Sanayi Kentleri; 

 Sağlıklı ulaşım anlayışı perspektifinde, yürünebilir ve yaşanabilir 
kentler; 

 Hız, ulaşım ve dünyanın her tarafına bağlantı sağlayan birbirine 
bağlı yollar; demiryolları ve iletişim sistemleri;  

 
 
TEMEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMLARI:  

 İşgücü için işe gidiş geliş ihtiyaçlarının azaltılması- Çok 
Fonksiyonlu Merkezi İş Bölgeleri (CBD'ler) ve endüstriyel 
bölgeler; karma kullanımı teşvik etmek suretiyle arazi 
entegrasyonu; sanayi bölgelerinin yakınında işçiler için uygun 
fiyatlı konutlar.  

 Yüksek düzeyde erişilebilir toplu geçiş koridorları; Bisiklet ve 
yaya ulaşım modlarının teşvik edilmesi;  

 Su ve katı atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanılması;  



 Energy sufficiency through use of renewables. 

 Conservation of better agricultural land & protection of sensitive 
natural environment (Coastal zones, forests, sanctuaries).  

 Integration of existing villages into the new cities.  

 SMART City – IT based real time Control and Governance. 
 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yoluyla enerji 
yeterliliği; 

 İyi tarım arazilerinin ve hassas doğal çevrenin korunması (Kıyı 
bölgeleri, ormanlar, koruma alanları); 

 Mevcut köylerin yeni kentlere entegrasyonu;  

 AKILLI Kent – IT (Enformasyon Teknolojileri) esaslı gerçek 
zamanlı Kontrol ve Yönetişim anlayışı 

DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) PHASE I 
 
NODE: 

 Ahmedabad-Dholera Investment Region, Gujarat 
 
EARLY BIRD PROJECTS: 

 Mega Industrial Park at Dholera SIR 

 Greenfield international aviation hub near Ahmedabad 

 Waste Water Recycling Project 

 Six-laning of Ahmedabad-Vataman-Pipli-Bhavnagar road link 
with specific economic activities (207 km) 

 Regional MRTS link between Gandhinagar – Ahmedabad & 
Ahmadabad-Dholera 

 Dahej Desalination Project 

 Consultants: consortium led by M/s Halcrow, UK 

 Area: 920 square kilometres 
 
 
NODE: 

 Manesar-Bawal Investment Region, Haryana 
 
EARLY BIRD PROJECTS: 

 Integrated multi-modal logistic hub near Rewari 

 Exhibition-cum-convention center at Panchgaon Chowk 

 Mass Rapid Transit System (MRTS) 

 Consultants: consortium led by M/s Jurong, Singapore 

 Area: 402 square kilometres 
 
NODE: 

 Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana Investment Region, Rajasthan 
 

DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) 1. AŞAMA  
 
NOD:  

 Ahmedabad-Dholera Yatırım Bölgesi, Gujarat  
 
BAŞLANGIÇ PROJELERİ:  

 Dholera SIR’de Mega Endüstri Parkı  

 Ahmedabad yakınındaki sıfırdan Uluslararası Havacılık Merkezi  

 Atık Su Geri Kazanım (Dönüşüm) Projesi  

 Belirli ekonomik faaliyetlerin tasarlandığı altı şeritli  Ahmedabad-
Vataman-Pipli-Bhavnagar yol bağlantısı (207 km)  

 Gandhinagar – Ahmedabad ve Ahmedabad-Dholera arasında  
Bölgesel MRTS ( Hızlı Toplu Taşıma Sistemleri) Bağlantısı 

 Dahej Tuzdan Arındırma Projesi  

 Danışmanlar: M / s Halcrow, İngiltere liderliğindeki konsorsiyum  

 Alan: 920 kilometrekare  
 
 
NOD:  

 Manesar-Bawal Yatırım Bölgesi, Haryana  
 
BAŞLANGIÇ PROJELERİ:  

 Rewari yakınında entegre edilmiş çok fonksiyonlı lojistik merkez  

 Panchgaon Chowk’da Sergi ve Kongre Merkezi  

 Hızlı Toplu Taşımacılık Sistemi (MRTS)  

 Danışmanlar: M / s Jurong, Singapur liderliğindeki konsorsiyum  

 Alan: 402 kilometrekare  
 
NOD:  

 Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana Yatırım Bölgesi, Rajasthan 
 



 
EARLY BIRD PROJECTS: 

 Development of Aerotropolis in Rajasthan 

 Road link connecting Bhiwadi and Neemrana 

 Development of Knowledge City, Neemrana 

 Artificial Aquifer Recharge & Recovery System 

 Solar Project, Neemrana 

 Consultants: consortium led by M/s Kuiper Compagnons, Holland 

 Area: 165 square kilometres 
 
 
 
NODE: 

 Pithampur-Dhar-Mhow Investment Region, Madhya Pradesh 
 
EARLY BIRD PROJECTS: 

 Economic corridor between Indore Airport and the Pithampur 
Industrial Area 

 Knowledge City, Ujjain 

 Multi-Modal Logistics Hub, Pithampur 

 Water supply project, Pithampur 

 Greenfield Township 

 Consultants: consortium led by M/s Lea Associates, South Asia 

 Area: 372 square kilometres 
 
 
NODE: 

 Dadri-Noida-Gaziabad Investment Region, Uttar Pradesh 
 
EARLY BIRD PROJECTS: 

 The development of the Greater Noida (Boraki) Railway Station 

 Hi-tech Integrated Industrial Township 

 The development of Integrated Multi–Modal Logistic Hub at 
Greater Noida 

 Waste Water Recycling Project 

 Consultants: Consortium led by M/s Halcrow, UK 

 Area: 200 square kilometres 
 

 
BAŞLANGIÇ PROJELERİ:  

 Rajasthanda Aerotropolisinin İmarı  

 Bhiwadi ve Neemrana arasındaki yolun bağlanması (yol 
bağlantısı)  

 Bilgi Kentinin imarı, Neemrana  

 Yapay Aküfer Geri Kazanım ve Kurtarma Sistemi  

 Güneş Projesi, Neemrana  

 Danışmanlar: M / s Kuiper Compagnons, Hollanda liderliğindeki 
konsorsiyum; 

 Alan: 165 kilometrekare  
 
NOD:  

 Pithampur-Dhar-Mhow Yatırım Bölgesi, Madya Pradeş  
 
BAŞLANGIÇ PROJELERİ:  

 Indore Havalimanı ve Pithampur Sanayi Bölgesi arasındaki 
ekonomik koridor  

 Bilgi Kenti, Ujjain  

 Çok Fonksiyonlu Lojistik Merkez, Pithampur  

 Su temini projesi, Pithampur 

 Sıfırdan  kasabalar  

 Danışmanlar: M / s Lea Associates, Güney Asya liderliğindeki 
konsorsiyum  

 Alan: 372 kilometrekare 
 
NOD:  

 Dadri-Noida-Gaziabad Yatırım Bölgesi, Uttar Pradesh  
 
BAŞLANGIÇ PROJELERİ:  

 Greater Noida (Boraki) Demiryolu İstasyonunun inşası 

 Yüksek Teknolojili Entegre Endüstriyel Kasaba 

 Greater Noida Bölgesinde Entegre Çok Fonksiyonlu Lojistik 
Merkez inşası 

 Atık Su Geri Dönüşüm Projesi  

 Danışmanlar: M / s Halcrow, İngiltere önderliğindeki 
konsorsiyumu  

 •Alan: 200 kilometrekare  



NODE: 

 Dighi Port Industrial Area, Maharashtra 

 Nashik-Sinnar-Igatpuri Investment Region, Maharashtra 
 
 
EARLY BIRD PROJECTS: 

 Multi-Modal Logistics Park at Karmad 

 Exhibition and Convention Centre at Aurangabad 

 Dhule Mega Industrial Park 

 Shendra –Bidkin Mega Industrial Park 

 Waste Water Recycling Project 

 Transport and telecommunication Corridor in region with 
reference to Pune – Nashik and Pune – Aurangabad Highways 

 Consultants: M/s AECOM, Hong Kong 

 Area: 253 and 84 square kilometres respectively. 
 

NOD:  

 Dighi Liman Sanayi Bölgesi, Maharashtra  

 Nashik-Sinnar-Igatpuri Yatırım Bölgesi, Maharashtra  
 
 
BAŞLANGIÇ PROJELERİ:  

 Karmad’da Çok Fonksiyonlu Lojistik Park  

 Sergi ve Aurangabad Kongre Merkezi  

 Dhule Mega Endüstri Parkı  

 Shendra -Bidkin Mega Endüstri Parkı  

 Atık Su Geri Dönüşüm Projesi  

 Pune- Nashik ve Pune - bölgede ulaşım ve telekomünikasyon 
koridoru •Aurangabad Karayolları  

 Danışmanlar: M / s AECOM, Hong Kong  

 Alan: sırasıyla 253 ve 84 kilometrekare. 

OPPORTUNITIES ACROSS THE VALUE CHAIN 
 
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: 

 The policy and regulatory frameworks (concession agreements) 
are well established; substantial scale-up in the last 5 years; 
opportunities for companies to venture as “Project Developers”. 

 
 
CONTRACTORS/CONSULTANTS: 

 Opportunities from implementing agencies who will sub contract 
construction. 

 O&M OPERATORS: 

 Substantial requirements of equipment, systems and software. 
 
EQUIPMENT SUPPLIERS: 

 Consistent demand of equipment due to mega infrastructure 
development across sectors; huge business potential for 
overseas players to enter the market. 

 
ROLLING STOCK SUPPLIERS: 

 Increasing demand for various types of passenger & freight 
rolling stock; attractive opportunity exists for private players. 

 

DEĞER ZİNCİRİYLE İLGİLİ FIRSATLAR  
 
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI:  

 Politika ve yönetmeliğe ilişkin çerçeve çalışmaları (imtiyaz 
sözleşmeleri) iyi belirlenmiş olup, son 5 yılda önemli bir yükseliş 
gerçekleşmiş ve  "Proje Geliştiricileri" olarak faaliyet gösterecek 
olan şirketler için fırsatlar sağlanmıştır. 

 
ANLAŞMALI TARAFLAR / DANIŞMANLAR:  

 Alt sözleşme akdetmek suretiyle faaliyet gösterecek olan 
şirketler için fırsatlar;  

 O & M OPERATÖRLERİ:  

 Önemli ekipman, sistem ve yazılım gereksinimleri.; 
 
EKİPMAN TEDARİKÇİLERİ:  

 Bütün sektörlerde mega altyapı projeleri nedeniyle sürekli 
ekipman talebi ve pazara girmek için yurtdışından oyuncular için 
çok büyük iş potansiyeli.  

 
DEMİRYOLU ARAÇLARI TEDARİKÇİLERİ:  

 Yolcu ve yük vagonlarının çeşitli türleri için artan talep; özel 
oyuncular için cazip fırsatlar; 

 



FINANCING: 

 Attractive opportunities exist for Financial Institutions, Private 
Equity firms and private investors. 

 

FİNANSMAN:  

 Finansal Kurumlar, Özel Sermaye şirketleri ve özel yatırımcılar 
için cazip fırsatlar; 

AGENCIES 

 DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) Development Corporation 

 Department of Industrial Policy & Promotion 

 Invest India 
 

KURUMLAR  

 DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) Kalkınma 
Kuruluşu  

 Sanayi Politikası ve Promosyon Departmanı 

 Invest India 

 



POLICIES          POLİTİKALAR 
 
NEW INITIATIVES          YENİ İNSİYATİFLER 
 

SUMMARY 
The Make in India program includes major new initiatives designed to 
facilitate investment, foster innovation, protect intellectual property, and 
build best-in-class manufacturing infrastructure. 
 

ÖZET  
‘’Hindistan’da Üret’’ başlıklı program yatırımların kolaylaştırılması, 
yeniliklerin desteklenmesi, fikri mülkiyet haklarının koruması ve en iyi 
imalat altyapısının oluşturması amacına yönelik önemli yeni inisiyatifleri 
içermektedir. 

NEW PROCESSES 
Doing business in India just got easier – new de-licensing and 
deregulation measures are reducing complexity, and significantly 
increasing speed and transparency. 
 
 

 Process of applying for Industrial License & Industrial 
Entrepreneur Memorandum made online on 24×7 basis through 
eBiz portal. 

 Validity of Industrial license extended to three years. 

 States asked to introduce self-certification and third party 
certification under Boilers Act. 

 Major components of Defence products’ list excluded from 
industrial licensing. 

 Dual use items having military as well as civilian applications 
deregulated. 

 Services of all Central Govt. Departments & Ministries will be 
integrated with the eBiz – a single window IT platform for services 
by 31 Dec. 2014. 

 Process of obtaining environmental clearances made online. 

 Following advisories sent to all Departments/ State Governments 
to simplify and rationalize regulatory environment. 

 All returns should be filed on-line through a unified form. 

 A check-list of required compliances should be placed on 
Ministry’s/Department’s web portal. 

 All registers required to be maintained by the business should be 
replaced with a single electronic register. 

 No inspection should be undertaken without the approval of the 
Head of the Department. 
 

YENİ SÜREÇLER  
Hindistan'da iş yapmak artık daha kolay - Lisans şartının kaldırılması ve 
liberalleşme ve devlet kontrollerinin tedricen kaldırılması Hindistan'da iş 
yapılmasına yönelik olarak yaşanan zorlukları azaltmak suretiyle önemli 
ölçüde hızın ve şeffaflığın artırılmasına yardımcı olmaktadır. 
 
 

 Endüstriyel lisanslara ve Girişimci Notalarına yönelik başvuru 
süreci 7 gün 24 saat boyunca online olarak eBiz portalından 
gerçekleştirilebilmektedir. 

 Endüstriyel lisansların geçerlik süresi üç yıla uzatılmıştır. 

 Eyaletler mevcut Iş Yasası doğrultusunda kurum ve kuruluşların 
kendi kendilerini tanıttıkları sertifikasyonu ve üçüncü taraflara ait 
sertifikasyonu talep etmektedir. 

 Savunma ürünleri listesinde bulunan önemli unsurlar endüstriyel 
lisans kapsamının dışına çıkarılmıştır. 

 Askeri ve sivil olmak üzere iki amaçlı olarak kullanılan unsurlar 
yönetmelik kapsamı dışına alınmıştır. 

 31 Aralık 2014 tarihine kadar tek bir enformasyon teknolojileri 
platformu doğrultusunda bütün merkezi kamu kuruluşları ve 
bakanlıklara ait hizmetler eBiz portalında entegre edilecektir. 

 Çevresel izinlerin ele alınması süreci internet üzerinden 
yapılabilecektir. 

 Bütün kuruluşlara ve kamu kurum ve kuruluşlarına çevre 
yönetmeliğiyle ilgili hususların basitleştirilmesi ve 
rasyonelleştirilmesine yönelik aşağıdaki öneriler gönderilmiştir. 

 Bütün başvurular yeknesak olacak şekilde internet üzerinden 
yapılacaktır. 

 Uygunlukla ilgili gerekli unsurlara ilişkin bir kontrol listesi, ilgili 
bakanlığın/ kamu kuruluşunun internet portalında bulunacaktır 



 For all non-risk, non-hazardous businesses a system of self-
certification to be introduced. 

 

 Herhangi bir işletme tarafından tutulması gereken bütün kayıtlar 
tek bir elektronik kayıt sicili altında tutulacaktır. 

 İlgili departman başkanının onayı olmaksızın hiçbir denetim-,teftiş 
gerçekleştirilmeyecektir. 

 Risk içermeyen ve herhangi bir tehlike arz etmeyen bütün 
işletmelere yönelik olarak söz konusu işletmelerin kendileri 
tarafından tanzim edilecek olan bir sertifikasyon geçerli olacaktır. 

 

NEW INFRASTRUCTURE 
India’s manufacturing infrastructure and capacity for innovation is poised 
for phenomenal growth: new smart cities and industrial clusters, being 
developed in identified industrial corridors having connectivity, new 
youth-focused programs and institutions dedicated to developing 
specialized skills. 
 

 Impetus on developing Industrial Corridors and Smart Cities. 

 A new ‘National Industrial Corridor Development Authority’ is 
being created to coordinate, integrate, monitor and supervise 
development of all Industrial Corridors. 

 Work on 5 smart cities in progress as a part of the Delhi-Mumbai 
Industrial Corridor: Dholera, Shendra-Bidkin, Greater Noida , 
Ujjain and Gurgaon  . 

 Chennai-Bengaluru Industrial Corridor: master Planning for 3 new 
Industrial Nodes [Ponneri (TN), Krishnapatnam (AP), Tumkur 
(Karnataka)] in progress. 

 The East Coast Economic Corridor (ECEC) with Chennai-Vizag 
Industrial Corridor as the first phase of this project: Feasibility 
Study commissioned by ADB. 

 Amritsar-Kolkata Industrial Corridor: DMIC (Delhi Bombay Sanayi 
Koridoru)DC selected as Nodal Agency for doing Feasibility 
Study, which is being conducted at fast pace. 

 North-eastern part of India planned to be linked with other 
Industrial corridors in cooperation with government in Japan. 

 New Industrial Clusters for promoting advance practices in 
manufacturing. 

 Approval accorded to 21 Industrial projects under Modified 
Industrial Infrastructure Upgradation Scheme with an emphasis 
on: 

 

YENİ ALTYAPI  
Hindistan'ın imalat alt yapısı ve yeniliğe yönelik kapasitesi bütünüyle 
kavramsal büyüme yönünde konumlandırılmıştır ve bağlantılı, yeni 
gençliğe odaklanan programlara ve özel becerileri geliştirmek için kurulan 
enstitülere sahip belirli Endüstri Koridorlarında  Akıllı Kentler ve 
endüstriyel gruplar oluşturulacaktır.  
 

 Endüstriyel Koridorların ve Akıllı Şehirlerin geliştirilmesi için 
tevsikler;  

 Yeni bir 'Ulusal Sanayi Koridor Kalkınma Kurumu'  bütün 
Endüstriyel Koridorların gelişimini koordine etmek, entegre etmek, 
izlemek ve tüm denetlemek için oluşturulmuştur. 

 Delhi-Bombay Endüstriyel Koridorunun bir parçası olarak 5 Akıllı 
Kentte yapılacak olan çalışmalar: Dholera, Shendra-Bidkin, 
Greater Noida, Ujjain ve Gurgaon.  

 Chennai-Bengaluru Endüstriyel Koridoru: 3 yeni Endüstriyel NODl 
için Master Planlama [Ponneri (TN), Krishnapatnam (AP), Tumkur 
(Karnataka)] devam hâlihazırda etmektedir.  

 Bu projenin ilk aşaması olarak Chennai-Vizag Sanayi Koridoru ile 
Doğu Kıyısı Ekonomik Koridor (ECEC): ADB tarafından yaptırılan 
Fizibilite Çalışması.  

 Amritsar-Kolkata Sanayi Koridoru: Hızlı bir şekilde yürütülen 
Fizibilite Çalışması için DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru)DC.  

             Nod Ajansı olarak seçilmiştir  

 Hindistan Kuzey-doğubölgesinin Japon hükümetinin işbirliği ile 
içinde Endüstriyel Koridorlara bağlanması planlanmaktadır. 

 Yeni Endüstriyel Grupların imalat alanında yeni uygulamaları 
desteklemesi; 

 Aşağıda maddeler hlinde belirtilen unsurlara odaklanmak suretiyle 
Modifiye Sanayi Altyapısı Güncelleme-Yenileme Programı 
kapsamında 21 Endüstriyel projel:  



1. Use of recycled water through zero liquid discharging systems. 
2. Central Effluent Treatment plants. 

 Approval accorded to 17 National Investment and Manufacturing 
zones. 
 

 Nurturing Innovation   – approval obtained for strengthening 
Intellectual Property regime in the country through: 
1.   Creation of 1,033 posts. 
2. Further upgradation of IT facilities. 
3. Compliance with global standards. 
4. Application processes made online. 

 

 An Act recognizing National Institute of Design (NID), 
Ahmedabad, as an institute of National Importance notified. This 
will enable NID to confer degrees, promote research and function 
as an Apex body in Design Education. Four more NIDs are being 
developed. 

 
 

 Major impetus given to skill development through Indian Leather 
Development Programme: 
1.   Training imparted to 51,216 youth in the last 100 days. 
2. It is further planned to train 1,44,000 youth annually. 
3. For augmentation of training infrastructure, funds released for 

establishment of 4 new branches of Footwear Design & 
Development Institute at Hyderabad, Patna, Banur (Punjab) 
and Ankleshwar (Gujarat). 

 

1. Sıvı boşaltma sistemleri ile geri kazanılan suyun yeniden 
kullanılması; 

2. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi  
 

 17 Ulusal Yatırım ve Üretim bölgelerine verilen onay.  
 

 Yeniliğin desteklenmesi- bu  doğrultuda ülkede aşağıda maddeler 
halinde belirtilen unsurları gerçekleştirmek suretiyle, fikri mülkiyet 
haklarının korunmasına yönelik olarak alınan ilgili onaylar: 

1. 1.033 merkezin oluşturulması; 
2. Enformasyon teknolojileri  tesislerinin daha ileri bir 

düzeyde             
                          modernleştirilmesi; 

3. Global standartlara uyum sağlanması; 
4. Online Başvuru süreçleri 

 

 Ahmedabad Ulusal Tasarım Enstitüsünü (NID) ulusal önemi olan 
bir enstitü olarak tanıyan yasa vurgulanmıştır. Bu bağlamda ulusal 
tasarım enstitüsü eğitimin tasarlanmasına yönelik olarak kararlar 
verecek ve bu yönde araştırma geliştirme faaliyetlerini 
hızlandıracaktır bu bağlamda da dört adet ulusal tasarım 
enstitüsünün geliştirilmesi planlanmaktadır. 
 

 Hindistan deri geliştirme programı kanalı ile bu konudaki ilgili 
becerilerin geliştirilmesine önem verilmesi ve gelişmelerin 
hızlandırılması; 

             1. Son yüz gün içerisinde 51.216 gence eğitim verilmiştir. 
             2. Yıllık olarak 1440000 gencin bu konu üzerinde eğitilmesi   
                 planlanmaktadır. 
             3.Hyderabad, Patna, Banur (Punjab) ve Ankleshwar (Gujarat)   
              bölgelerinde ayakkabı tasarım ve geliştirmesine yönelik olarak       
                 geliştirilmiş bulunan dört yeni şube için ilgili fonların serbest  
                 bırakılması ve bu konudaki eğitim altyapısının güçlendirilmesi   
                 sağlanmaktadır. 

NEW SECTORS 
With the easing of investment caps and controls, India’s high- value 
industrial sectors – defense, construction and railways – are now open to 
global participation. 
 

YENİ SEKTÖRLER  
Yatırımlarla ilgili ve eşiklerin- sınırlamaların ve kontrollerin daha da 
rahatlatılmış olması nedeniyle Hindistan'ın son derece yüksek katma 
değerli endüstriyel sektörleri olan savunma, konstrüksiyon ve demiryolları 
sektörlere bugün global katılıma açık bir niteliktedir. 



 Policy in Defence sector liberalised and foreign direct investment 
cap raised from 26% to 49%. 

 Portfolio investment in Defence sector permitted up to 24% under 
the automatic route. 

 100% foreign direct investment allowed in Defence sector for 
modern and state of the art technology on case to case basis. 

 100% foreign direct investment under automatic route permitted in 
construction, operation and maintenance in specified Rail 
Infrastructure projects such as: 

1. Suburban corridor projects through PPP 
2. High speed train projects 
3. Dedicated freight lines 
4. Rolling stock including train sets and locomotives/coaches 

manufacturing and maintenance facilities 
5. Railway electrification 
6. Signaling systems 
7. Freight terminals 
8. Passenger terminals 
9. Infrastructure in industrial park pertaining to railway line/sidings 

including electrified railway lines and connectivities to main 
railway line 

10. Mass Rapid Transport Systems 

 Easing of norms underway for foreign direct investment in the 
Construction Development sector. 

 

 Savunma sektörü politikası liberalleşmiş olup, bu bağlamda 
yabancı doğrudan yatırımların üst sınırı %26’dan %49’a çıkmıştır. 

 Savunma sektöründeki portföy yatırımlarının otomatik rota 
doğrultusunda %24’e kadar gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. 

 Müstakil olay veya işletme bazında değerlendirilmek üzere 
modern ve gelişmiş teknolojileri içeren yatırımlara ilişkin olarak 
savunma sektöründe yüzde %100’e kadar yabancı doğrudan 
yatırımlara izin verilmektedir. 

 Belirli demiryolu altyapı projelerinde otomatik rota doğrultusunda 
izin verilen konstrüksiyon, işletme ve bakım onarım faaliyetleri 
doğrultusunda %100 oranında yabancı doğrudan yatırıma izin 
verilmekte olup, bunlar aşağıdaki gibidir. 

      1.PPP kanalıyla kırsal koridor projeleri; 
       2. Yüksek hızlı tren projeleri; 
        3. Özel yük- navlunun şirketleri 
        4. Tren setleri lokomotifler ve vagonlar da dahil olmak üzere 
demiryolu araçları ve bunların bakım onarım tesisleri; 
        5. Demiryolu, elektrifikasyonu; 
        6. Sinyal sistemleri; 
        7. Yük terminalleri; 
        8. Yolcu terminalleri; 
        9. Elektrikli demiryolları ve ana demir yolu hattına bağlantılar da 
dahil olmak üzere demiryolu hattı ile ilgili endüstriyel parktaki alt yapı 
unsurları; 
       10. Hızlı toplu taşımacılık sistemleri; 

 Konstrüksiyon sektöründe yabancı doğrudan yatırımlara yönelik 
olarak uygulanmakta olan normların daha da kolaylaştırılması; 

 

NEW MINDSET 
Most importantly, the Make in India program represents an attitudinal 
shift in how India relates to investors: not as a permit-issuing authority, 
but as a true business partner. 

 Dedicated teams that will guide and assist first-time investors, 
from time of arrival. 

 Focussed targeting of companies across sectors. 
 

YENİ ZİHNİYET 
En önemlisi ‘’Hindistan'da Üret’’ başlıklı program kapsamında bugün 
Hindistan'ın yatırımcılarına bakışının değiştiği vurgulanmakta olup, bu 
bağlamda Hindistan izin veren bir ülke niteliğinde olmaktan çıkıp 
yatırımcılar açısından gerçek bir iş ortağı haline dönüşmüştür. 

 İlk defa Hindistan'a yatırım yapacak olan yatırımcılara geldikleri 
andan itibaren rehberlik edecek ve gerekli yardımları sağlayacak 
olan bu amaca yönelik tahsis edilmiş bulunan ekipler; 

 Bütün sektörlerin şirketlerde hedef odaklı olarak çalışması; 
 

 



 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT      YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 
 

SUMMARY 
India has already marked its presence as one of the fastest growing 
economies of the world. It has been ranked among the top 3 attractive 
destinations for inbound investments. Since 1991, the regulatory 
environment in terms of foreign investment has been consistently eased 
to make it investor-friendly. 
 

ÖZET  
Hindistan halihazırda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri 
olarak kendini kanıtlamıştır. Hindistan dış yatırımları çekme açısından 
dünyada cazibesi en fazla olan üç ülke arasında bulunmaktadır. 1991 
yılından beri yabancı yatırımlara yönelik olarak gerçekleştirilen 
yönetmelik reformları yabancı yatırımları kolaylaştırmıştır. 

RECENT POLICY MEASURES 

 100% foreign direct investment allowed in the telecom sector. 

 100% foreign direct investment in single-brand retail. 

 foreign direct investment in commodity exchanges, stock 
exchanges & depositories, power exchanges, petroleum refining 
by PSUs, courier services under the government route has now 
been brought under the automatic route. 

 Removal of restriction in tea plantation sector. 

 foreign direct investment limit raised to 74% in credit information 
& 100% in asset reconstruction companies. 

 foreign direct investment limit of 26% in defence sector raised to 
49% under Government approval route. Foreign Portfolio 
Investment up to 24% permitted under automatic route. foreign 
direct investment beyond 49% is also allowed on a case to case 
basis with the approval of Cabinet Committee on Security. 

 Construction, operation and maintenance of specified activities of 
Railway sector opened to 100% foreign direct investment under 
automatic route. 

 

EN SON BENİMSENEN POLİTİKALAR DOĞRULTUSUNDA ALINAN 
ÖNLEMLER 

 Telekom sektöründe % 100 Yabancı Doğrudan Yatırıma izin 
verilmektedir. 

 Tek marka perakende ürünlerde % 100 Yabancı Doğrudan 
Yatırım;  

 Hükümet programı doğrultusunda PSU'lar tarafından borsalar, 
menkul kıymetler, güç santralleri, petrol rafineleri, kargo hizmetleri 
alanlarına yapılacak olan Yabancı Doğrudan Yatırımlar  artık 
otomatik rota kapsamına alınmıştır. 

 Çay plantasyon sektöründeki kısıtlamaların kaldırılması; 

 Yabancı Doğrudan Yatırımların sınırı varlıkların yeniden 
yapılandırılması şirketlerine yönelik olarak  % 74’den % 100’e 
yükseltilmiştir.  

 Hükümet onayına tabi olmak üzere Yabancı Doğrudan 
Yatırımların sınırı savunma sektöründe % 26’dan % 49’a 
yükseltilmiş olup, otomatik rota doğrultusunda Yabancı Portföy 
Yatırımlarına  % 24’e kadar izin verilmektedir. Ayrıca Güvenlik 
alanında % 49’un üzerinde olan Yabancı Doğrudan Yatırımlara 
Bakanlar Kurulunun onayına bağlı olmak üzere izin 
verilebilmektedir. 

 Otomatik rota doğrultusunda Demiryolu sektörü için belirli 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ve bu alanda konstrüksiyon ve 
bakım onarım hizmetlerine  % 100’e kadar doğrudan yabancı 
yatırımlara izin verilmektedir. 

TYPES OF INVESTORS 
 
Individual: 
 

YATIRIMCILARIN ÇEŞİTLERİ  
 
Bireysel:  
 



 FVCI 

 Pension/Provident Fund 

 Financial Institutions 
 
Company: 
 

 Foreign Trust 

 Sovereign Wealth Funds 

 NRIs / PIOs 
 
Foreign Institutional Investors: 
 

 Private Equity Funds 

 Partnership / Proprietorship Firm 

 Others 
 
Note: Citizen or entity from Bangladesh & Pakistan can invest only under 
the government route also investor from Pakistan cannot invest in 
defence, space, atomic energy and sectors prohibited for foreign 
investment. 
 

 FVCI  

 •Emeklilik / Emekli Sandığı  

 Finansal Kurumlar  
 
Şirket:  
 

 Yabancı Tröst  

 Bağımsız Varlık Fonları  

 NRI'ler / PİO’lar  
 
Yabancı Kurumsal Yatırımcılar:  
 

 Özel Sermayeli Fonlar 

 Ortaklık / Tescilli Firmalar 

 Diğerleri  
 
Not: Bangladeş ve Pakistan’dan gelen gerçek veya tüzel kişilikler sadece 
hükümet rotası doğrultusunda yatırımlar yapabilmekte olup, aynı 
zamanda Pakistan’dan gelen yatırımcılar savunma, uzay, atom enerjisi 
ve yasaklı alanlarda yatırım yapamamaktadırlar. 
 

SECTORS WITH RESTRICTIONS 
 
Sectors where Foreign Direct Investment is prohibited : 
 

 Lottery Business including Government /private lottery, online 
lotteries, etc. 

 Gambling and Betting including casinos etc. 

 Chit funds 

 Nidhi company-(borrowing from members and lending to 
members only). 

 Trading in Transferable Development Rights (TDRs) 

 Real Estate Business (other than construction development) or 
Construction of Farm Houses 

 Manufacturing of Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of 
tobacco or of tobacco substitutes 

 Activities / sectors not open to private sector investment e.g. 
Atomic Energy and Railway Transport (other than construction, 
operation and maintenance of (i) Suburban corridor projects 

KISITLAMALARIN OLDUĞU SEKTÖRLER  
 
Doğrudan Yabancı Yatırımın yasak olduğu sektörler aşağıdaki gibidir:  
 

 Devlet / özel piyango da dahil olmak üzere Piyango ve online 
piyango 

 Gazinolar dâhil olmak üzere Kumar ve Bahis  

 Para fonları 

 Nidhi Şirketleri (sadece üyelerden borç alınması ve üyelere borç 
verilmesi ) 

 Devredilebilir Kalkınma Haklarına Yönelik Ticaret Yapılması 
(TDR’ler)  

 Emlak Piyasası  (inşaat geliştirme dışında) veya Çiftlik Evlerinin 
İnşası 

 Sigara, purolar, tütün veya tütün ürünlerinin üretimi 

 Özel sektör yatırımlarına açık olmayan faaliyetler/ sektörler, 
örneğin atom enerjisi ve demiryolu nakliyesi gibi(konstrüksiyon 
işletme ve bakım onarım araç olmak üzere) sektörleri içermekte 



through PPP, (ii) High speed train projects, (iii) Dedicated freight 
lines, (iv) Rolling stock including train sets, and 
locomotives/coaches manufacturing and maintenance facilities, 
(v) Railway Electrification, (vi) Signaling systems, (vii) Freight 
terminals, (viii) Passenger terminals, (ix) Infrastructure in 
industrial park pertaining to railway line/sidings including 
electrified railway lines and connectivities to main railway line and 
(x) Mass Rapid Transport Systems.) 

 Services like legal, book keeping, accounting & auditing. 
 

olup, bunlar:i) PPP kanalıyla kırsal koridor projeleri; (ii) Yüksek 
hızlı tren projeleri; (iii) Özel yük- navlunun şirketleri; (iv) Tren 
setleri lokomotifler ve vagonlar da dahil olmak üzere demiryolu 
araçları ve bunların bakım onarım tesisleri; (v) Demiryolu, 
elektrifikasyonu;(vi) Sinyal sistemleri;(vii)Yük terminalleri; (viii) 
Yolcu terminalleri; (ix)Elektrikli demiryolları ve ana demir yolu 
hattına bağlantılar da dahil olmak üzere demiryolu hattı ile ilgili 
endüstriyel parktaki alt yapı unsurları; (x)Hızlı toplu taşımacılık 
sistemleridir.  

 Hukuk, defter tutma, muhasebe,ve denetleme gibi servisler 
 

SECTORS WITH CAPS 
 

 Petroleum Refining by PSU (49%). 

 Teleports (setting up of up-linking HUBs/Teleports),Direct to 
Home (DTH), Cable Networks (Multi-system operators (MSOs) 
operating at national, state or district level and undertaking 
upgradation of networks towards digitalization and addressability), 
Mobile TV and Headend-in-the-Sky Broadcasting Service (HITS) 
– (74%). 

 Cable Networks (49%). 

 Broadcasting content services- FM Radio (26%), uplinking of 
news and current affairs TV channels (26%). 

 Print Media dealing with news and current affairs (26%). 

 Air transport services- scheduled air transport (49%), non-
scheduled air transport (74%). 

 Ground handling services – Civil Aviation (74%). 

 Satellites- establishment and operation (74%). 

 Private security agencies (49%). 

 Private Sector Banking- Except branches or wholly owned 
subsidiaries (74%). 

 Public Sector Banking (20%). 

 Commodity exchanges (49%). 

 Credit information companies (74%). 

 Infrastructure companies in securities market (49%). 

 Insurance and sub-activities (26%). 

 Power exchanges (49%). 

 Defence (49% above 49% to CCS). 
 

BELİRLİ BİR LİMİTİ OLAN SEKTÖRLER  
 

 PSU tarafından işletilen Petrol Rafinerileri (% 49).  

 Teleportlar (uydu bağlantısı olan merkezler/teleportların 
kurulması) DTH, Ağ/Kablo şebekeleri, ulusal, eyalet ve bölgesel 
düzeyde faaliyet gösteren Multi-sistem operatörleri (MSO’lar) ve 
dijitalleşmeye yönelik ağların güncellenmesi-yenilenmesi, Mobil 
TV ve Headend-in-the-Sky Yayın Sevisi (HITS) - (% 74).  

 Kablo Ağları (% 49).  

 Yayın içeriği hizmetleri- FM Radyo (% 26), haber ve güncel 
olaylarla ilgili TV kanallarının uydu bağlantısı (% 26)  

 Haber ve güncel olaylarla ilgili yazılı basın (% 26) 

 Hava Taşımacılık hizmetleri- tarifeli hava taşımacılığı (% 49), 
tarifesiz hava taşımacılığı (% 74).  

 Havaalanlarında Yer hizmetleri - Sivil Havacılık (% 74).  

 Uydular- kurulması ve işletilmesi (% 74).  

 Özel güvenlik kurumları (% 49).  

 Şube veya iştirakleri hariç olmk üzere hariç Özel Sektör 
Bankacılığı (% 74) -.  

 Kamu Sektörü Bankacılık (20%)  

 Ticaret borsaları (% 49).  

 Kredi bilgilendirme şirketleri (% 74).  

 Menkul kıymetler piyasasında altyapı şirketleri (% 49).  

 Sigorta ve sigortayla ilgili olan, ancak ana sigorta işine göre tali-
ikincil nitelikte olan alt faaliyetler (% 26).  

 Enerji Borsaları (% 49).  

 Savunma (CCS % 49 üzerinde % 49). 



GLOSSARY OF DEFINITIONS 
 
Automatic Route: 
 

 Under this route no Central Government permission is required. 
 
Government Route : 
 

 Under this route applications are considered by the Foreign 
Investment Promotion Board (FIPB). Approval from Cabinet 
Committee on Security is required for more than 49% foreign 
direct investment in defence. The proposals involving 
investments of more than INR 12 billion are considered by 
Cabinet committee on economic affairs. 

 
 
 

 The Indian company receiving foreign direct investment either 
under the automatic route or the government route is required 
to comply with provisions of the foreign direct investment policy 
including reporting the foreign direct investment and issue of 
shares to the Reserve Bank of India. The details can be seen 
from Q.6 of Section I of the following link- 

 
 More details can be seen from Quarter 6 of Section I. 
 

TANIMLARLA İLGİLİ SÖZLÜK  
 
Otomatik Rota:  
 

 Bu rota doğrultusunda hiçbir Merkezi Yönetimin iznine gereksinim 
duyulmamaktadır.  

 
Hükümet Rotası:  
 
•Bu rota doğrultusunda yapılan başvurular Yabancı Yatırım Teşvik Kurulu 
(FIPB) tarafından değerlendirilmektedir. Savunma alanında % 49’dan 
fazla olan Yabancı Doğrudan Yatırımlar için Güvenlik Komitesi 
Kabinesinin onayı, gereklidir. Ekonomik konularda 12 milyar Hindistan 
Rupisinden fazla olan yatırımlarla ilgili öneriler Güvenlik Komitesi 
Kabinesi tarafından değerlendirilmekte ve bu konuda Güvenlik Komitesi 
Kabinesinin onayı şartı aranmaktadır. 
 
 
•Otomatik rota doğrultusunda yâda hükümet rotası doğrultusunda 
yabancı doğrudan yatırımları alan herhangi bir Hindistan şirketinin 
yabancı doğrudan yatırımların raporlanması da dâhil olmak üzere 
yabancı doğrudan yatırımlar politikasında belirtilen hüküm ve şartlara ve 
Hindistan Rezerv Bankası tarafından hisselerin çıkarılması ile ilgili 
yönetmelik gereksinimlerine uyması gerekmektedir. 
Bu hususa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda belirtilen linkin 1. bölümündeki 6. 
paragrafında bulunabilecektir. 
 
Daha fazla bilgi 1. bölüm 6. Paragrafta mevcuttur. 
 
   

SECTORS REQUIRING CENTRAL GOVERNMENT APPROVAL 
 

 Tea sector, including plantations – 100%. 

 Mining and mineral separation of titanium-bearing minerals and 
ores, its value addition and integrated activities -100%. 

 foreign direct investment in enterprise manufacturing items 
reserved for small scale sector – 100%. 

 Defence – up to 49% under FIPB/CCEA approval, beyond – 49% 
under CCS approval (on a case-to-case basis, wherever it is likely 

MERKEZİ YÖNETİMİN ONAYINI GEREKTİREN SEKTÖRLER  
 

 Plantasyonlar dâhil olmak üzere çay sektörü, -% 100.  

 Madencilik ve titanyum içeren minerallerin ve cevherlerin 
ayrılması ve bunlara değer katılması ve bunlarla ilgili, katma 
değeriyle ve entegre faaliyetler -100%  

 Küçük ölçekli sektör için tahsis edilmiş olan kurumsal üretim 
kalemlerindeki Yabancı Doğrudan Yatırımlar - 100%.  

 Savunma sektörü - % 49’a kadar FIPB / CCEA onayı (her bir 



to result in access to modern and state-of-the-art technology in 
the country). 

 Teleports (setting up of up-linking HUBs/Teleports), Direct to 
Home (DTH), Cable Networks (Multi-system operators operating 
at National or State or District level and undertaking upgradation 
of networks towards digitalization and addressability), Mobile TV 
and Headend-in-the Sky Broadcasting Service(HITS) – beyond 
49% and up to 74%. 

 Broadcasting Content Services: uplinking of news and current 
affairs channels – 26%, uplinking of non-news and current affairs 
TV channels – 100%. 

 Publishing/printing of scientific and technical magazines/specialty 
journals/periodicals – 100%. 

 Print media: publishing of newspaper and periodicals dealing with 
news and current affairs- 26%, Publication of Indian editions of 
foreign magazines dealing with news and current affairs- 26%. 

 Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio) – 26%. 

 Publication of facsimile edition of foreign newspaper – 100%. 

 Airports – brownfield – beyond 74%. 

 Non-scheduled air transport service – beyond 49% and up to 
74%. 

 Ground-handling services – beyond 49% and up to 74%. 

 Satellites – 74%. 

 Private securities agencies – 49%. 

 Telecom-beyond 49%. 

 Single brand retail – beyond 49%. 

 Asset reconstruction company – beyond 49% and up to 100% 

 Banking private sector (other than WOS/Branches) – beyond 49% 
and up to 74%, public sector – 20%. 

 Pharmaceuticals – brownfield – 100%. 
 

müstakil proje bazında modern teknolojik unsurları içermek 
üzere).  

 Teleportlar (uydu bağlantılı merkezler/teleportlar) DTH, Ağ/Kablo 
şebekeleri, ulusal, eyalet ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren 
Multi-sistem operatörleri (MSO’lar) ve dijitalleşmeye yönelik 
ağların güncellenmesi-yenilenmesi, Mobil TV ve Headend-in-the-
Sky Yayın Sevisi (HITS) - (% 74).  

 Yayın İçerik Hizmetleri: haber ve güncel olaylarla ilgili kanallarının 
bağlanması -% 26, haber sunmayan ve güncel olaylar sunan TV 
kanallarının bağlanması - 100%.  

 Bilimsel ve teknik dergilerin / özel dergilerin / süreli yayınların / 
basımı/yayınlanması - 100%.  

 Basılı medya: gazetelerdeki yayın ve haber ve güncel olaylar-% 
26, haberler ve güncel olaylar- yabancı dergi Hindistan baskıları 
ile ilgili dergiler- % 26  

 Karasal Yayın FM (FM Radyo) -% 26.  

 Yabancı gazetelerin faks yoluyla yayınlanması - 100%.  

 Havaalanları - terk edilmiş endüstri bölgeleri- % 74’den fazla.  
 

 Tarifesiz havayolu taşımacılığı hizmeti - % 49’den fazla ve % 74’ 
kadar.  

 Havaalanlarındaki yer hizmetleri - % 49’den fazla ve % 74’ kadar.  

 Uydular -% 74.  

 Özel güvenlik acenteleri (teminat kuruluşları) - 49%.  

 Telekom - % 49’den fazla 

 Tek marka perakende - -% 49’dan fazla 

 Varlıkların yeniden yapılandırılması şirketi-% 49’un üzerinde ve % 
100’e kadar 

 Bankacılık özel sektör (WOS / Şubeler hariç olmak üzere) -% 
49’un üzerinde ve % 74’e kadar, kamu sektörü  -% 20.  

 İlaç - terk edilmiş endüstri bölgesi - 100%. 

SECTORS UNDER AUTOMATIC ROUTE 
 

 All the items other than above are under the automatic route. 
 

OTOMATİK ROTA KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER  
 

 Yukarıda belirtilenlerin dışındaki bütün unsurlar otomatik rota 
doğrultusundadır. 

ENTRY STRUCTURES 
 
Incorporating a company in India: 
 

TÜZEL KİŞİLİKLERİN YAPILARI  
 
Hindistan'da bir şirketin kurulması; 
 



 It can be a private or public limited company. Both wholly owned 
& joint ventures are allowed. Private limited company requires 
minimum of 2 shareholders. 

 
Limited liability partnerships: 
 

 Allowed under the Government route in sectors which has 100% 
foreign direct investment allowed under the automatic route and 
without any conditions. 

 
Sole proprietorship/partnership firm: 
 

 Under RBI approval. RBI decides the application in consultation 
with Government of India. 

 
 
 
Extension of foreign entity: 
 

 Liaison office, Branch office (BO) or Project Office (PO). These 
offices can undertake only the activities specified by the RBI. 
Approvals are granted under the Government and RBI route. 
Automatic route is available to BO/PO meeting certain conditions. 

 
Other structures: 
 

 Foreign investment or contributions in other structures like not for 
profit companies etc. are also subject to provisions of Foreign 
Contribution Regulation Act (FCRA). 

 

 Hindistan'da kurulacak olan bir şirketi bir özel şirket olabileceği ve 
ayrıca bir kamu sınırlı sorumlu şirketi de olabilecektir. Ayrıca 
bütünüyle sahip olunan veya müştereken sahip olunan şirketlerin 
kurulmasına izin verilmekte olup, bu bağlamda sınırlı sorumlu bir 
şirketin kurulabilmesi için şirketin minimum iki hissedarının olması 
gerekmektedir. 

 
Sınırlı sorumlu ortaklıklar: 
 

 Hükümetin rota programı doğrultusunda %50 yabancı doğrudan 
yatırımların izin verildiği otomatik rota söz konusu olup, bu 
bağlamda herhangi bir şirketin kurulması için herhangi bir koşul 
aranmamaktadır. 

 
Bütünüyle tescilli olan/ ortaklık niteliğindeki firmalar: 
 

 Bu firmaların kurulması RBI'nın onayına tabi bulunmaktadır bu 
bağlamda RBI Hindistan hükümetiyle müzakere etmek suretiyle 
ilgili başvuruya yönelik olarak karar vermektedir. 

 
 
Yabancı tüzel kişiliklerin genişletilmesi: 
 

 Bu bağlamda tasarlanan unsurlar irtibat ofisi, şube ofisi (BO) veya 
proje ofisi (PO) şeklindedir, bu ofisler sadece yukarda belirtildiği 
üzere RBI tarafından daha önceden belirlenmiş olan faaliyetleri 
gerçekleştirebilecek olup, bu bağlamda gereksinim duyulan 
onaylar hükümet ve RBI tarafından verilmektedir. Aynı zamanda 
şube ofisleri ve proje ofislerine yönelik olarak belirli koşulları 
sağlamaları koşuluyla otomatik rotada mümkündür. 

 
Diğer yapılar: 
 

 Kar amacı gütmeyen şirketler ve bu unsurlara yönelik olan 
yabancı yatırımlar veya katkılarda aynı zamanda yabancı 
katkıların düzenlenmesi yasasında (FCRA) belirtilen hüküm ve 
şartlara tabi bulunmaktadır. 

 
 



STEPS INVOLVED IN INVESTMENT 
 

 Identification of structure 

 Central Government approval if required 

 Setting up or incorporating the structure 

 Inflow of funds via eligible instruments and following pricing 
guidelines 

 Meeting reporting requirements of RBI and respective Act 

 Registrations/obtaining key documents like PAN etc. 

 Project approval at state level 

 Finding ideal space for business activity based on various 
parameters like incentives, cost, availability of man power etc. 

 Manufacturing projects are required to file Industrial 
Entrepreneur’s Memorandum (IEM), some of the industries may 
also require industrial license. 

 Construction/renovation of unit 

 Hiring of manpower 

 Obtaining licenses if any 

 Other state & central level registrations 

 Meeting annual requirements of a structure, paying taxes etc. 
 

YATIRIMLA İLGİLİ TEDBİRLER 
 

 İlgili tüzel kişiliğin yapısının belirlenmesi; 

 Gereksinim duyulması halinde merkezi hükümetin onayının 
alınması 

 Şirket yapısının belirlenmesi; 

 Uygun enstrümanlar kanalıyla ve bu konuda fiyatlandırmayla ilgili 
yönetmeliklere uymak suretiyle ilgili parasal kaynakların- fonların 
sağlanması; 

 RBI'nın ve ilgili yasaların raporlamaya ilişkin gereksinimlerine 
uyulması; 

 PAN ve bu gibi temel dokümanların alınması ve ilgili tescil 
başvurularının ve kayıt işlemlerinin yapılması; 

 Eyalet düzeyinde projeye ilişkin olarak onay alınması; 

 Örneğin teşvikler, maliyetle ilgili unsurlar, ilgili iş gücünün mevcut 
olup olmadığı ve bu gibi çeşitli parametrelere dayalı olmak üzere 
gerçekleştirilecek olan iş aktivitesine yönelik olarak bir yerin 
bulunması; 

 Endüstriyel müteşebbis mutabakatı (IEM) doğrultusunda imalat 
projelerine yönelik olarak ilgili başvuruların yapılması gerekmekte 
olup aynı zamanda bazı endüstriler için endüstriyel lisansın 
alınması şart koşulmaktadır. 

 Konstrüksiyon/ yenileme (ünitenin konstrüksiyonu/ yenilenmesi); 

 İlgili insan gücünün istihdam edilmesi; 

 Gereksinim duyulması halinde ilgili lisansların alınması; 

 Diğer eyalet veya merkezi düzeyde yapılan başvurular 

 İlgili yıllık olarak gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerle ilgili 
gereksinimlere uyması vergilerin ödemesi ve bu gibi unsurlar; 

REPATRIATION OF DIVIDENDS & CAPITAL 
 
Repatriation of Dividend : 
 

 Dividends are freely repatriable without any restrictions (net 
after tax deduction at source or Dividend Distribution Tax. 

 
 
 
Repatriation of Capital : 
 

TEMETTÜ ve SERMAYENİN GERİ ÖDENMESİ 
 
Temettünün ödenmesi: 
 

 Temettüler bizzat kaynağında ilgili vergi kesintisi yapıldıktan sonra 
veya temettü dağıtım yasası doğrultusunda gereksinim duyulan 
temettüler yapıldıktan sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın 
istenildiği şekilde dağıtılmakta ve transfer edilebilmektedir. 

 
Sermayenin ödenmesi: 
 



 AD Category-I bank can allow the remittance of sale proceeds 
of a security (net of applicable taxes) to the seller of shares 
resident outside India, provided the security has been held on 
repatriation basis, the sale of security has been made in 
accordance with the prescribed guidelines and NOC / tax 
clearance certificate from the Income Tax Department has 
been produced. 

 

 Investments are subject to lock-in period of 3 years in case of 
construction development sector. 

 
Repatriation of Interest : 
 

 Interest on fully, mandatorily & compulsorily convertible 
debentures is also freely repatriable without any restrictions 
(net of applicable taxes). 

 

 AD kategorisindeki I- bankası herhangi bir menkul kıymetin 
satışından elde edilen gelirlerin (yürürlükte bulunan vergiler 
ödenmek koşuluyla) Hindistan dışında ikamet eden hisseleri 
satan kişiye ödenmesine olanak sağlamakta olup, ancak şu 
kadarla ki söz konusu menkul kıymetin satışının bu konuda ilgili 
yasal mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmiş olması 
gerekmektedir ve Gelir Vergisi Departmanından verginin 
ödendiğine ilişkin sertifika/NOC alınmak zorundadır. 

 

 İnşaat-imar sektörüne yönelik olarak yatırımlar üç yıl boyunca ilgili 
taraflara geri ödenmeyecektir. 

 
Faizlerin ödenmesi: 
 

 Faizler tam olarak herhangi bir kısıtlama söz konusu olmaksızın 
yürürlükte bulunan bütün vergiler ödendikten sonra net olmak 
üzere ödenecektir. 

 
 
 

ASPECTS OF TAXATION 
 
Direct Taxes : 
 

 The investor is required to pay tax on net income earned in 
India. The rates of taxes differ among structures. 

 
 
 
Company : 
 

 The company incorporated in India is required to pay 30% 
tax+surcharge+education cess on net income earned. It is also 
required to deduct tax on profits distributed 
@15.5%+surcharge+education cess. 

 
 
 
 

VERGİLENDİRMEYLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 
Doğrudan Uygulanan Vergiler: 
 

 Yatırımcıların Hindistan'da kazanılan net gelir üzerinden vergi 
ödemesi gerekmekte olup, birbirinden farklı tüzel kişiliklere göre 
ödenecek olan vergi oranları değişiklik göstermektedir. 

 
 
Şirketler: 
 

 Hindistan'da kurulmuş olan bir şirketin elde etmiş olduğu net gelir 
üzerinden %30 oranında vergi artı sürşarj ve eğitim kesintisini 
ödemesi gerekmekte olup, aynı zamanda söz konusu bu şirketin 
dağıtılmış olan karlara yönelik olarak i%15.5 oranında ilgili vergi 
kesintisini artı sürşarjı ve eğitim giderlerini tenzil etmesi 
gerekmektedir. 

 
 



Branch Office / Project Office / Liaison Office or Permanent 
Establishment : 
 

 The fixed place of business in India is treated as a permanent 
establishment and is required to pay tax 
@40%+surcharge+education cess. There is no tax on profits 
distributed. 

 
 
LLPs : 
 

 LLPs are required to pay tax @30%+surcharge+education 
cess. There is no tax on profits distributed. 

 
 
Minimum Alternate Tax : 
 

 18.5%+SC+EC- Indian tax law requires MAT to be paid by 
corporations in cases where the tax payable according to the 
regular tax provisions is less than 18.5% of their book profits. 
However MAT credit (MAT-actual tax) can be carried forward in 
next 10 years for set-off against regular tax payable during the 
subsequent years subject to certain conditions. 

 
 
Please Note : Please note transactions between associated enterprises 
needs to follow transfer pricing regulations. 
 

Şube/ proje ofisi/ irtibat bürosu veya daimi işyeri: 
 

 Hindistan'da sabit bir işyeri bulunan herhangi bir tüzel kişilik daimi 
bir tüzel kişilik olarak algılanmakta olup, bu bağlamda söz konusu 
tüzel kişiliğin %40 oranında vergi artı sürşarj ve eğitim kesintisini 
ödemesi gerekmektedir. Dağıtılan karlara yönelik olarak herhangi 
bir vergi uygulanmamaktadır. 

 
 
LLP’ ler: (Sınırlı sorumlu şirketler) 
 

 LLP’ lerin(Sınırlı sorumlu şirketlerin) %30 oranında vergi sürşarj 
ve eğitim kesintisini ödemesi gerekmekte olup, dağıtılan karlara 
yönelik olarak herhangi bir vergi uygulanmamaktadır. 

 
Asgari Alternatif Vergi: 
 

 18.5%+SC+EC- Hindistan yasalarına göre vergi mevzuatı 
doğrultusunda ödenmesi gereken verginin muhasebe 
defterlerinde tahakkuk eden karın  %18.5’inden daha düşük 
olması halinde MAT vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak şu 
kadarla ki MAT vergisi belirli koşullar altında düzenli olarak 
ödenecek olan vergilere mahsup edilmek üzere gelecek 10 (on) 
yıla aktarılabilmektedir. 

 
Lütfen dikkat: İştirak niteliğinde olan kuruluşlar arasında gerçekleştiren iş 
ve işlemler için transfer fiyatlandırma yönetmeliklerine uyulması 
gerekmektedir 
 
 
 

INCENTIVES 
 
Central Government Incentives : 
 

 Investment allowance (additional depreciation) at the rate of 15 
percent to manufacturing companies that invest more than INR 
1 billion in plant and machinery available till to 31.3.2015. 

 Incentives available to unit’s set-up in SEZ, NIMZ etc. and 

TEŞVİKLER  
 
Merkezi Yönetim Teşvikleri:  
 

 31 Mart 2015 tarihine kadar tesis ve makinelere 1 milyar 
Hindistan Rupisinden daha fazla yatırım yapan imalat şirketleri 
için %15 oranında yatırım teşviki (ilave amortisman) söz 
konusudur. 



EOUs. 

 Exports incentives like duty drawback, duty 
exemption/remission schemes, focus products & market 
schemes etc. 

 Areas based incentives like unit set-up in north east region, 
Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand. 

 Sector specific incentives like M-SIPS in electronics. 
 
 
 
State Government Incentives : 
 

 Each state government has its own incentive policy, which offers 
various types of incentives based on the amount of investments, 
project location, employment generation, etc. The incentives differ 
from state to state and are generally laid down in each state’s 
industrial policy. 

 
 

 The broad categories of state incentives include: stamp duty 
exemption for land acquisition, refund or exemption of value 
added tax, exemption from payment of electricity duty etc. 

 

 İlgili birimler için SEZ, NIMZ ve EUO'lara yönelik olarak teşvikler 
mevcuttur. 

 Resim ve harçların geri ödenmesi, resim ve harçlardan muafiyet, 
belirli ürünler ve pazarlama programları ve bu gibi ihracat 
teşvikleri söz konusudur. 

 İlgili işletmenin Jammu ve Keşmir, Himachal Pradesh, 
Uttarakhand gibi (kuzey doğu bölgesinde) yerlerde kurulması 
halinde yatırımın yapıldığı yere bağlı olarak uygulanan teşvikler 
söz konusudur. 

 M-SIPS gibi elektronik alanında sektöre özel teşvikler;  
. 
 
 
Eyalet Hükümeti Teşvikleri:  
 

 Her eyalet hükümetinin kendine özgü uygulamakta olduğu bir 
teşvik politikası mevcut olup, söz konusu bu teşvik politikası 
bağlamında uygulanan teşvikler yatırım yapılan meblağa, projenin 
gerçekleştirildiği yere, proje nedeniyle oluşturulan istihdama ve bu 
gibi unsurlara dayalı olarak değişmektedir. Söz konusu bu 
teşvikler eyaletten eyalete farklılık gösterebilmekte olup, genel 
olarak ilgili eyaletin endüstriyel politikası bağlamında 
belirlenmektedir. 

 

 Geniş kapsamlı olarak uygulanmakta olan yaygın teşvikler 
aşağıdakileri içermektedir: Arazi edinimine- arazinin satın 
alınmasına yönelik olarak uygulanan damga vergisi muafiyeti, 
Katma Değer Vergisinin geri ödenmesi veya Katma Değer Vergisi 
muafiyeti veya elektrik, vergi, resim ve harçlarının ödenmesinden 
muafiyet ve bu gibi teşvik unsurları; 

 

SPECIAL DISPENSATION 
 
Special dispensations have been envisaged for NRI investments in the 
following : 
 

 Construction development 

 Ground Handling & Air transport services 

 NRI investing on non repatriable basis 

ÖZEL MUAFİYETLER  
 
Özel muafiyetler aşağıdaki NRI yatırımlar için öngörülmüştür:  
 
 
• İnşaat sektörünün geliştirilmesi; 
• Havaalanlarında yer hizmetleri ve hava taşımacılığı hizmetleri; 
• Geri iade etmeme esasına dayalı olmak üzere NRI yatırımları; 



 Foreign Direct Investment from NEPAL & BHUTAN is allowed in 
Indian rupees 

 

• Hindistan Rupisi cinsinden olmak üzere NEPAL & BHUTAN’da Yabancı 
Doğrudan Yatırımlara izin verilmektedir. 

DOWNLOAD & LINKS 
 
For investment-related queries, log on to www.investindia.gov.in and 
register your query at this link . 
 
Important links : 
 

 Foreign Direct Investment policy 

 FAQs on foreign investments 
 

İNDİRME & BAĞLANTILAR  
 
Yatırım ilgili sorularınız için, www.investindia.gov.in adresli internet 
sitesine girin.  
 
Önemli bağlantılar-linkler:  
 
• Yabancı Doğrudan Yatırım politikası  
• Yabancı Doğrudan Yatırımlar konusunda Sıkça Sorulan Sorular 

 



INTELLECTUAL PROPERTY FACTS         FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR      
 

SUMMARY 
 

 The Indian government has taken several initiatives to create a 
conducive environment for the protection of intellectual property 
rights of innovators and creators by bringing about changes at 
legislative and policy level. 

 In addition, specific focus has been placed on improved service 
delivery by upgrading infrastructure, building capacity and using 
state-of-the-art technology in the functioning of intellectual 
property offices in the country. This measure has resulted in 
sweeping changes in IP administration within the country. 

ÖZET  
 

 Hindistan hükümeti fikri mülkiyet haklarının korunabilmesi 
amacıyla gerek politika düzeyinde gerekse yasal mevzuatta çeşitli 
değişiklikleri gerçekleştirmek suretiyle bu bağlamda fikri mülkiyet 
hakları sahiplerinin haklarının korunması amacıyla çeşitli 
girişimler başlatmış bulunmaktadır. 

 

 Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra altyapıların 
modernleştirilmesi inşaat kapasitelerinin arttırılması ve fikri 
mülkiyet haklarına yönelik olarak ülkede görev yapacak olan 
modern ofislerin oluşturulması suretiyle, fikri mülkiyet haklarının 
korunmasına özel bir önem verilmektedir. Nitekim 
gerçekleştirilmiş ve uygulanmış olan bu tedbirler neticede bütün 
ülkede fikri mülkiyet haklarının idaresine yönelik unsurların olumlu 
yönde değişmesiyle sonuçlanmıştır 

AIMS 
 

 Establishing a vibrant IP regime in the country. 

 Efficient processing of IP applications by inducting additional 
manpower, augment IT facilities and automation in Intellectual 
Property Offices. 

 Adopt best practices in IP processing. 

 Strengthening public delivery of IP services. 

 Highest levels of transparency and user-friendliness. 
 

AMAÇLAR 
 

 Ülkede sağlıklı bir IP (Fikri Mülkiyet Hakları) rejiminin kurulması; 

 Fikri Mülkiyet Ofislerine ilave çalışanların sağlanması, IT’nin 
(Enformasyon Teknolojilerinin) desteklenmesi ve otomasyonun 
sağlanması artırmaksuretiyle IP uygulamalarının başarılı bir 
şekilde yürütülmesi; 

 IP işlemlerinde en iyi uygulamaların benimsenmesi 

 Kamusal olarak IP hizmetlerinin verilmesinin güçlendirilmesi; 

 En yüksek düzeyde şeffaflık ve kullanım kolaylığı; 

STRENGTHS OF THE INDIAN IPR REGIME 
 

 The IPR framework in India is stable and well established from a 
legal, judicial and administrative point of view and is fully 
compliant with the Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights. 

 India is committed to wide range of international treaties and 
conventions relating to intellectual property rights. 

 Wide range of awareness programmes are being conducted by 
the Government 

 During the last few years, Indian IP offices have undergone major 

HİNDİSTAN'DA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASINA 
YÖNELİK GÜÇLÜ TARAFLARI 
 

 Hindistan’da fikri mülkiyetlerinin haklarının korunmasına yönelik 
çerçeve gerek yasal, gerekse idari açılardan iyi bir şekilde 
belirlenmiş olup, bu bağlamda Fikri Mülkiyet Haklariyla Ilgili 
Ticarete Yönelik Sözleşmelere bütünüyle uyum sağlamış 
bulunmaktadır. 

 Hindistan fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik olarak 
gakdedilmiş olan uluslararası sözleşme ve konvansiyonlara uygun 
bir şekilde davranmaya kararlı bulunmaktadır. 



improvements in terms of upgradation of IP legislation, 
infrastructure facilities, human resources, the processing of IP 
applications, computerization, databases, quality services to 
stakeholders, transparency in functioning and free access to IP-
data through a dynamic website. 

 
 
 

 State of the art, integrated and IT- enabled office buildings have 
been created during the last few years in New Delhi, Kolkata, 
Chennai and Mumbai and Ahmedabad, housing central wings for 
Patents and Designs and Trademarks and Geographical 
Indications.  The Patent Office is headquartered at Kolkata with 
branches at New Delhi, Chennai and Mumbai. The Trade Mark 
Registry, headquartered at Mumbai has branches in. The Design 
Office is located in Kolkata and the GI Registry is at Chennai. 
Separate facilities house the ISA/IPEA in New Delhi and 
additionally, there is an Intellectual Property Office Archives is at 
Ahmedabad. 

 

 Simplified procedure for filing, E-filing facilities and incentives for 
SMEs are some of the other initiatives in the area of intellectual 
property rights in India. 

 

 Ffikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik olarak hükümet 
tarafından çok geniş kapsamlı Farkındalık programları planlanmış 
ve sürdürülmektedir. 

 Son yıllarda fikri mülkiyet hakları konusunda çalışmalar yapan 
ofisler oluşturulmuş olup, bu bağlamda fikri mülkiyet haklarına 
yönelik yasal mevzuatın güncellenmesi, alt yapıya ilişkin tesisler, 
insan kaynakları, fikri mülkiyet haklarına yönelik olarak yapılan 
başvurularının değerlendirilmesi ve işlenmesi, bilgisayarla ilgili 
kayıtların tutulması, veri tabanları, paydaşlara yönelik olarak 
sunulacak olan kaliteli fikri mülkiyet hizmetleri, fikri mülkiyet 
hakları ilişkin verilerin işlenmesi ve değerlenmesi konusundaki 
dinamik bir web sitesi ile şeffaflık ve söz konusu bilgilere serbet 
bir şekilde erişim bağlamında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

 
 

 Bu bağlamda son birkaç yıl içerisinde ülkenin Yeni Delhi, Kolkata, 
Chennai, Bombay ve Ahmedabad kentlerinde olmak üzere çeşitli 
kentlerinde modern tesisler ve enformasyon teknolojisi ofisler inşa 
edilmiş olup, söz konusu bu merkezler Patent ve Tasarımlar Ve 
Ticari Markalar ve Coğrafi Unsurlara yönelik olarak hizmet 
vermektedir. Merkezi Kalkota'da bulunan patent ofisinin Yeni 
Delhi, Chennai ve Bombay kentlerinde şubeleri bulunmaktadır. 
Ayrıca merkezi Bombayı kentinde merkez olan Ticari Marka Kayıt 
ofisinin Ahmedabad, Chennai, Yeni Delhi ve Kolkata kentlerinde 
şubeleri bulunmaktadır. Tasarım Ofisi Kolkata’da konuşlanmış 
olup, GI Tescil Ofisi ise Chennaii kentinde bulunmaktadır.  Yeni 
Delhi kentinde ISA/ISPA bağlamında çeşitli tesisler oluşturulmuş 
olup, ayrıca Ahmedabad kentinde Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi 
Arşivi bulunmaktadır. 

 

 SME’lere yönelik elektronik ortamda yapılan başvurular ve 
teşvikler gibi kolaylıklar Hindistan’da fikri mülkiyet hakları alanında 
gerçekleştirilen diğer girişimlerdir. 

 

TYPES OF IPR IN INDIA 
 
Patent: 
 
Definition and significance : 

HINDISTAN'DA FİKRİ MÜLKIYET HAKLARININ ÇEŞİTLERİ  
 
Patent: 
 
Tanım ve önemi: 



 

 A patent is granted for an invention which is “a new product or 
process, that meets conditions of novelty, non-obviousness and 
industrial use. Inventive step is the feature(s) of the invention that 
involves technical advance as compared to existing knowledge 
and that makes the invention not obvious to a person skilled in the 
art. Industrial use means that the invention is capable of being 
made or used in an industry. 

 
Ministry administering the IPR: 
 

 Department of Industrial Policy and Promotion, 

 Ministry of Commerce & Industry 
 
Concerned IP Act : 
 

 The Patents Act, 1970 (as amended in 2005) 
 
Design: 
 
Definition and significance : 
 

 A design refers only to the features of shape, configuration, 
pattern, ornamentation, composition of colour or line or a 
combination thereof, applied to any article, whether two or 
three dimensional or in both forms by any industrial process or 
means which, in the finished article, appeal to and are judged 
solely by the eye. 

 
Ministry administering the IPR : 
 

 Department of Industrial Policy and Promotion 

 Ministry of Commerce & Industry 
 
Concerned IP Act : 
 

 Designs Act 2000 
 
Trade Mark: 

 

 Patent kavramı yenilik ve endüstriyel kullanım bağlamında ilgili 
koşullara uygun olan yeni bir ürün veya proses kapsamında 
telakki edilen bir icat anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 
sözkonusu patente konu olan unsurun gelişimine yönelik unsurlar 
mevcut unsurlara kıyasla, teknolojik yenilikleri içermekte olup, 
ayrıca endüstriyel kullanım ibaresi söz konusu icadın ilgili endüstri 
tarafından kullanılabilmesi anlamına gelmektedir. 

 
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin hususlarla ilgili uygulamaları yöneten ilgili 
Bakanlık ve Bakanlık Birimleri: 
 

 Endüstriyel Politika ve Tanıtım Departmanı 

 Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 
 
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasalar: 
 

 1970 tarihli (2005 yılında tahsis edildiği üzere) Patentler Yasası 
 
Tasarım: 
 
Tasarıma ilişkin tanımlama ve tasarımın önemi: 
 

 Herhangi bir tasarım şekil, konfigürasyon yapı, ornamentasyon, 
renk veya yapısal kompozisyon veya bunların kombinasyonu ile 
ilgili özellikler anlamına gelmekte olup, herhangi bir unsuru veya 
ürüne yönelik olarak uygulandığında gerek iki, gerek üç boyutlu 
olarak veya gerekse her iki şekilde olmak üzere herhangi bir 
endüstriyel proses tarafından kullanılan unsur anlamına 
gelmektedir. 

 
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin hususlarla ilgili uygulamaları yöneten ilgili 
Bakanlık ve Bakanlık Birimleri: 
 

 Endüstriyel Politika ve Tanıtım Departmanı 

 Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 
 
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasalar: 
 



 
Definition and significance : 
 

 A Trade Mark can be a device, brand, heading, label ticket 
name, packaging, sign, word, letter, number, drawing, picture, 
emblem, colour or combination of colours, shape of goods, 
signature or a combination thereof. 

 A trademark means a mark capable of being represented 
graphically and which is capable of distinguishing the goods or 
services of one undertaking from those of other undertakings, 
shall be capable of constituting a trademark. 

 
Ministry administering the IPR : 
 

 Department of Industrial Policy and Promotion 

 Ministry of Commerce & Industry 
 
Concerned IP Act : 
 

 Trade Marks Act 1999 (as amended in 2010) 
 
 
 
 
Geographical Indications: 
 
Definition and significance : 
 

 A geographical indication identifies agricultural or natural or 
manufactured goods as originating or manufactured in the 
territory of a country or region or locality in that territory, where 
a given quality, reputation or other characteristic of such goods 
is essentially attributable to its geographical origin and in case 
where such goods are manufactured goods one of the activities 
of either.  The production or of processing of preparation of the 
goods concerned takes place in such territory, region, or 
locality as the case may be. 

 
Ministry administering the IPR : 

 2000 tarihli Tasarımlar Yasası 
 
Ticari Marka: 
 
Ticari Markaya ilişkin tanım ve ticari markanın önemi: 
 

 Herhangi bir ticari marka bir cihaz, etiket,  marka, sistem, ambalaj, 
ibare, kelime, harf ve rakamı, çizimi, şekil, amblem, renk veya 
renk kombinasyonları veya bunların kombinasyonu olabilecek 
olup, ayrıca ürünlerin şekli ve bunlara ilişkin kompozisyonu 
anlamına gelmektedir. 

 Ticari marka ibaresi detaylı olarak  temsil edilen ve diğer ürünlere 
yönelik ayırt edici özellikleri olan unsur anlamına gelmektedir. 

 
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin hususlarla ilgili uygulamaları yöneten ilgili 
Bakanlık ve Bakanlık Birimleri: 
 

 Endüstriyel Politika ve Tanıtım Departmanı 

 Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 
 
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasalar: 
 

 1999 tarihli(2010 yılında tahsil edildiği üzere) Ticari Markalar 
Yasası 

Coğrafi göstergeler: 
 
Tanım ve önemi: 
 

 Herhangi bir coğrafi gösterge ilgili ülkede, yerde veya bölgeden 
orijinini bulan veya imal edilen, tarımsal veya doğal olan ürünler 
anlamına gelmekte olup, bu bağlamda söz konusu ürüne ilişkin 
kalite ve diğer özellikler sadece ilgili coğrafi orijine tahsis 
edilebilmekte ve buraya atfedilebilmekte olup, bu bağlamda söz 
konusu ürünler diğer yerlerde imal edilen ürünlerden coğrafi 
özellikleri itibarıyla ayırt edilebilmektedir. Bu anlamda söz konusu 
coğrafi özellikleri taşıyan ürünlerin hazırlanması ve buna yönelik 
işleme ve üretimle ilgili hususlar sadece ilgili coğrafi göstergeyi 
bünyesinde barındıran ürünün imal edildiği ülke veya bölgede 
gerçekleştirilmektedir. 



 

 Department of Industrial Policy and Promotion 

 Ministry of Commerce & Industry 
 
Concerned IP Act : 
 

 The Geographical Indications of Goods (Registration & 
Protection) Act, 1999 

 
Copyright: 
 
Definition and significance : 
 

 Copyright is a right given by the law to creators of literary, 
dramatic, musical and artistic works and producers of 
cinematograph films and sound recordings. In fact, it is a 
bundle of rights including, inter alia, rights of reproduction, 
communication to the public, adaptation and translation of the 
work. 

 
 
 
 
Ministry administering the IPR : 
 

 Ministry of Human Resource Development The Copyright Act, 
1957 

 
Concerned IP Act : 
 

 The Copyright Act, 1957 (as amended) 
 
Plant Variety protection: 
 
Definition and significance : 
 

 Protection granted for plant varieties, the rights of farmers and 
plant breeders and to encourage the development of new 
varieties of plants. 

 
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin hususlarla ilgili uygulamaları yöneten ilgili 
Bakanlık ve Bakanlık Birimleri: 
 

 Endüstriyel Politika ve Tanıtım Departmanı 

 Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 
 
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasalar: 
 

 1999 tarihli Ürünlere Yönelik Coğrafi Göstergeler (Tescil ve 
Koruma)Yasası  

 
Telif Hakkı: 
 
Tanım ve önemi: 
 

 Telif hakkı edebi, dramatik, müzikal ve sanatsal ürünler ile sinema 
filmi ve ses kayıtları ortaya koyan kişilere yasayla verilen bir 
haktır. Aslında bunlar diğer hakların yanı sıra yeniden üretim 
hakları, kamuya sunma-gösterime sunma-yayınlama hakları, ilgili 
adaptasyon ve tercüme haklarını içeren yasal haklardır. 

 
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin hususlarla ilgili uygulamaları yöneten ilgili 
Bakanlık ve Bakanlık Birimleri: 
 

 1957 Tarihli Telif Hakları Yasası -İnsan Kaynaklarının Gelişimi 
Bakanlığı 

 
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasalar: 
 

 1957 Tarihli Telif Hakları Yasası (tahsis edildiği üzere) 
 
Bitki Çeşitliliğinin Korunması: 
 
Tanım ve önemi: 
 

 Bitki çeşitliliğine, çiftçi haklarına ve bitki üreticilerine sağlanan 
koruma haklarıdır ve bu haklarla yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi 
teşvik edilmiştir. 



 
Ministry administering the IPR : 
 

 Department of Agriculture and Cooperation 

 Ministry of Agriculture 
 
Concerned IP Act : 
 

 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights 
(PPV&FR) Act, 2001 

 
Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design: 
 
Definition and significance : 
 

 The aim of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-
Design Act 2000 is to provide protection of Intellectual Property 
Right (IPR) in the area of Semiconductor 

 Integrated Circuit Layout Designs and for matters connected 
therewith or incidental thereto. 

 
 
 
Ministry administering the IPR : 
 

 Department of Electronics and Information Technology 

 Ministry of Communications and Information Technology 
 
Concerned IP Act : 
 

 Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 
 

 
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin hususlarla ilgili uygulamaları yöneten ilgili 
Bakanlık ve Bakanlık Birimleri: 
 

 Tarım ve İşbirliği Departmanı 

 Tarım Bakanlığı 
 
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasalar: 
 

 2001 tarihli Bitki Çeşitliliğinin ve Çiftçilerin Haklarının Korunması 
Yasası (PPV&FR) 

 
Entegre Yarı İletken Devrelerin Tasarımı ve Düzeni: 
 
Tanım ve önemi: 
 

 2000 tarihli Entegre Yarı İletken Devrelerin Tasarımı ve Düzen ile 
ilgili yasanın amacı yarı iletkenlere yönelik fikri mülkiyet haklarının 
korunmasıdır. 

 Entegre devrelere yönelik düzen ve tasarımlar ve bununla ilişkili 
hususlar ele alınmaktadır. 

 
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin hususlarla ilgili uygulamaları yöneten ilgili 
Bakanlık ve Bakanlık Birimleri: 
 

 Elektronik Ve Enformasyon Teknolojisi Departmanı 

 İletişim Ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı 
 
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasalar: 
 

 2000 tarihli Entegre Yarı Iletken Devrelerin Tasarımı Ve Düzeni ile 
ilgili yasa 

 
  
 

INTERNATIONAL AGREEMENTS 
 
India is a member of the World Trade Organisation and committed to the 
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property. India is 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 
 
Hindistan Dünya Ticaret Örgütü üyesi olup Fikri Mülkiyet Haklarını içeren 
Ticaretle İlgili Sözleşmeyi imzalamış bulunmaktadır. Hindistan aynı 



also a member of World Intellectual Property Organization, a body 
responsible for the promotion of protection of intellectual property rights 
throughout the world. 
 
India is also a member of the following important WIPO-administered 
International Treaties and Conventions relating to IPRs: 
 

 Budapest Treaty on the International Recognition of the 
Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent 
Procedure 

 Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

 Convention Establishing the World Intellectual Property 
Organization 

 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works 

 Patent Cooperation Treaty 

 Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks- Madrid Protocol 

 Washington Treaty on Intellectual Property in respect of 
Integrated Circuits 

 Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol 

 Convention for the Protection of Producers of Phonograms 
Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 

 

zamanda dünyanın her yerinde fikri mülkiyet haklarının korunmasına 
yönelik çalışmalar yapan bir kuruluş olan dünya Fikri Mülkiyet Hakları 
Organizasyonunun bir üyesidir. 
 
Hindistan aynı zamanda aşağıda belirtilen fikri mülkiyet haklarıyla ilgili 
WIPO tarafından yönetilen Uluslararası Sözleşme ve Konvansiyonlarında 
bir üyesi bulunmaktadır. 
 

 Patent Prosedürleri Amaçlarına yönelik mikroorganizma 
depolarının korunmasını uluslararası tanıyan Budapeşte 
Sözleşmesi; 

 Sanayi mülkiyetin korunmasına yönelik Paris Konvansiyonu; 

 Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonunu kuran 
Konvansiyon; 

 Edebi ve sanatsal çalışmaların korunmasına yönelik Berne 
Konvansiyonu; 

 Patent haklarının korunması konusunda işbirliği yapılmasına 
ilişkin sözleşme; 

 Ticari markaların uluslararası olarak tesciline yönelik Madrid 
anlaşmasıyla ilgili protokol- Madrid protokolü; 

 Entegre devrelere ilişkin fikri mülkiyet üzerine Washington 
sözleşmesi; 

 Olimpik sembollerin korunmasına ilişkin Nairobi sözleşmesi; 

 Fonogramların izinsiz olarak çoğaltılmasına karşı fonogram 
üreticilerinin korunmasına yönelik Konvansiyon 

 

IP ADMINISTRATION IN INDIA 
 
Patents: 
 

 India has taken strong steps in strengthening the patent system in 
the country. The Government aims at establishing a patent 
regime that is conducive to technological advances and is in line 
with its global commitments. 

 

 Patent application filing at Indian Patent Office has been 
increasing consistently over the years which demonstrates the 
confidence of the global industry in the Indian patent ecosystem. 

 

HINDISTAN'DA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İDARESINE İLİŞKİN 
HUSUSLAR 
 
Patentler: 
 

 Hindistan ülkede patent sistemlerinin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi konusunda önemli aşamalar kaydetmiştir, bu 
bağlamda güçlü tedbirler almış bulunmaktadır. Hindistan 
hükümeti teknolojik gelişmelere uygun ve global taahhütlere 
paralel olan bir patent rejimini kurmayı amaçlamaktadır. 

 Hindistan Patent Ofisinde gerçekleştirilen patent başvuruları son 
yıllarda istikrarlı bir şekilde artmaktadır, bu da Hindistan'daki 
patent ekosistemindeki global endüstriye olan güveni 



 

 Filing and processing of patent applications viz., examination, 
grant and post–grant proceedings are carried out at all the four 
Patent Office locations independently through a virtual network 
system which links all four Patent Offices; however, there is only 
one virtual Patent Office for the purpose of grant of patents. A 
patent is granted for a uniform period of 20 years from the filing 
date of the patent application for inventions in all fields of 
technology and it is a territorial right. 

 

 The Indian Patent Office has been recognized as an International 
Searching Authority and an International Preliminary Examining 
Authority (ISA/IPEA) by World Intellectual Property Organization 
in October, 2007 under the Patent Cooperation Treaty, and has 
operationalised the status since 15th October, 2013, thus joining 
an elite group of 17 countries. 

 
IT enabled processing and computerized work-flow: 
 

 All the records are digitized and freely available through the 
official website, www.ipindia.nic.in. Every document received in 
the office is scanned and digitised before taking any action on 
the document and is made available through the official website 
to the public. The entire processing of patent applications is 
electronic and information relating to processing is made 
available on the website in real time, thereby providing valuable 
information to the applicants. 

 
 
 
 
Instant electronic communication with applicants: 
 

 Consequent to filing of a document, instant e-mail is sent to the 
applicant at the mail IDs and numbers registered with the 
office. Such messages are QR coded to preserve their 
authenticity. 

 
 

göstermektedir 

 Patent başvuru süreçleri yani incelenmesi, onaylanması, onay 
sonrası süreçleri birbirinden bağımsız dört Patent Ofisinde 
yürütülmektedir ve bunlar tüm 4 ofisi tk bir sanal ağa bağlayan bir 
sistem kanalıyal gerçekleştirilmektedir. Fakat  patentlerin 
onaylanması için sadece bir adet sanal Patent Ofisi 
bulunmaktadır. Teknolojinin her alanındaki icatlar için yapılan 
patent başvurusu yapıldığı tarihten itibaren 20 yıllığına 
verilmektedir ve bu da bölgesel bir haktır.  

 Hindistan Patent Ofisi, Dünya Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması 
Organizasyonu tarafından 2007 tarihli Patent Konusundaki 
İşbirliği Sözleşmesinde uluslararası araştırma kuruluşu ve 
uluslararası ön inceleme kuruluşu (ISA/ISPEA) olarak kabul 
edilmiştir ve 15 Ekim 2013 tarihinden bu yana 17 ülkeden oluşan 
elit bir grup içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 
Enformasyon teknolojisi ile ilgili bilgilerin değerlendirmesi ve işlenmesini 
ve bilgisayarla iş akışının gerçekleştirilmesine olanak sağlamış 
bulunmaktadır: 
 

 Bütün kayıtlar dijital ortamda gerçekleştirilmekte ve söz konusu bu 
kayıtlara www.ipindia.nic.in. adresli internet sitesinden ücretsiz 
erişilebilmektedir. İlgili ofis tarafından alınan bütün dokümanlar 
taranmakta ve dijital hale getirilmekte ve daha sonra dokümana 
yönelik ilgili bütün iş ve işlemler gerçekleştirilerek resmi web sitesi 
kanalıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Patent başvurularına 
yönelik bütün işlemler elektronik olarak gerçekleştirilmekte ve söz 
konusu işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgiler gerçek 
zamanlı olarak resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır ve 
böylece başvuranların son derece değerli bilgilere erişmesi  
sağlanmaktadır. 

 
Patent başvuruları yapan taraflarla anında elektronik iletişimin 
sağlanması: 
 

 Herhangi bir dokümanın Patent Ofisine ibraz edilmesine müteakip 
söz konusu başvuran kişinin elektronik posta adresleri anında bir 
elektronik posta gönderilmektedir. Bilgi ve mesajlar, 
güvenirliklerinin korunması amacıyla QR kodu ile şifrelenmektedir. 



Dynamic information: 
 

 Dynamic utilities are available on the website which provide 
useful real-time information such as issue of examination 
reports in a given month, disposal of applications, information 
about lapsed and ceased patents etc. 

 The entire record in all matters, which are not prohibited from 
publication by the statute are made available to the public on 
the website. All the documents are digitized as soon as they 
are received in the Office to enable computerized processing of 
applications and are made available to the public in real time 
through the official website. 

 The Patent Office has a strong pool of experts for processing of 
patent applications. At present it has strength of 192 Examiners 
and 89 Supervising Officers. Among them, 42 have Doctorate 
degree, 75 are Post-Graduates in different branches of 
science, 25 have Post-Graduate degree in Engineering and 
139 have Degree in Engineering/ Technology. 

 
 
For Patents, complete stock and flow information is available on the 
website. 
 
 
Industrial Designs: 
 

 Every design to be registrable must pass the universal test of 
novelty. A registered design is valid for 10 years and can be 
further extended by another 5 years. 

 

 A design cannot be registered if it is not new or original or has 
been disclosed to the public in India or anywhere in the world by 
publication. 

 
Trade Marks: 
 

 A trademark is used or proposed to be used to distinguish the 
goods or services of one person from those of others in the 
course of trade. Though the registration of trademark is not 

 
Dinamik Bilgiler: 
 

 İlgili resmi web sitesinde dinamik unsurlar mevcuttur ve bu 
unsurlar belirli bir süre içerisinde raporların incelenmesine ilişkin 
konular, başvuruların reddedilmesi, süresi dolan patentler gibi 
gerçek zamanlı  bilgiler sağlamaktadır. 

 Yasalar tarafından yayınlanması yasaklanmamış olan bütün 
kayıtlar resmi web sitesinde kamuoyuna duyurulmaktadır. Bütün 
dokümanlar Patent Ofisi tarafından alındığı anda dijital ortama 
kaydedilmekte ve böylece söz konusu başvuruların bilgisayar 
ortamına aktarılması işlemi yerine getirilmektedir ve resmi web 
sitesinde gerçek zamanlı olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. 

 Patent Ofisi patent başvuru işlemleri için güçlü bir uzman kadroya 
sahiptir. Söz konusu Patent Ofislerinde halihazırda 192 adet 
başvuru inceleme uzmanı, 89 adet denetim yetkilisi mevcuttur. 
Bunların 42’si Doktora derecesine, 75’i birbirinden farklı bilim 
dallarında Yüksek Lisans derecesine, 25’i Mühendislik alanında 
Yüksek Lisans derecesine, 139’u Mühendislik / Teknoloji 
alanlarında derecelere sahiptir. 
 

Patentlere yönelik ilgili bütün bilgiler ve bilgi akışı internet sitesinde 
mevcuttur. 
 
Endüstriyel Tasarımlar: 
 
 

 Tescil edilecek bütün tasarımlar yenilikle ilgili testlerden geçmek 
zorundadır. Tescillenmiş bir tasarımın tescili 10 yıl geçerlidir ve 
buna ek olarak 5 yıl daha uzatılabilir. 

 Eğer herhangi bir tasarım yeni veya orijinal değilse veya 
yayınlanmış olmak suretiyle Hindistan'da veya dünyanın başka 
herhangi bir yerinden kamuoyuna ifşa edilmişse bu  tasarım tescil 
edilmemektedir. 

 
Ticari Markalar 
 

 Herhangi bir ticari marka ticari amaçlara yönelik olarak ilgili ürün 
veya emtianın başkalarının ürün veya emtialarının ayırt edilmesini 



compulsory, registration is a prima facie proof of the title and it 
gives the registered proprietor an exclusive right to use the 
trademark and take legal action in case of infringement. 

 

 If a trademark is not registered and if someone not having the 
right in the trademark uses that trademark, the proprietor of the 
trademark can take the common law action of passing off. 

 
 

 The initial registration is valid for a period of 10 years which is 
renewable for an indefinite period of time. 

 

 India also acceded to the Madrid Protocol which allows applicants 
to file in other countries that are members of the Protocol through 
a simple form and by payment in one currency foreign applicants 
can also file indicating India as the designated country in forms. 
This also enables time-bound processing of Trade Marks 
applications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid Protocol: 

 Indian office is receiving applications for protection of 
trademarks under the Madrid Protocol and making all 
correspondence relating thereto online through the gateway 
provided by this office, similarly all communications from the 
International Bureau regarding international applications or 
registration under the Madrid Protocol are made by Indian 
office through electronic means only. 

 
Automated and transparent functioning of the Trade Marks Registry: 
 

 All the functions of the TMR are performed through a Trade 
Marks System (TMS). The Data Entry of all vital information 

sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu itibarla söz konusu ticari 
markanın tescil edilmesi yasal olarak mecburi olmamakla birlikte 
ilgili ticari markanın tescil edilmesi söz konusu ticari markanın 
sahibine münhasır haklar tanımakta ve böylece ilgili ticari markayı 
sadece söz konusu ticari markanın sahibi kendisine münhasır 
olarak kullanabilmekte ve ilgili ticari markanın ihlalinin söz konusu 
olması halinde ilgili ticari markayı tescil ettirmiş olan taraf/kişi 
yasal takip davası açma hakkına sahip olmaktadır. 
 

 Eğer herhangi bir ticari marka tescil edilmemişse ve söz konusu 
ticari markada herhangi bir hakkı bulunmayan herhangi bir kişi 
veya taraf bu tescil edilmemiş olan ticari markayı kullanırsa, bu 
durumda söz konusu ticari markaya yönelik olarak teamül hukuku 
doğrultusunda iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir. 
 
 

 Yapılan ilk ticari tescil on yıl boyunca geçerli olup, söz konusu bu 
tescil süresiz bir süre boyunca yenilenebilmektedir. 
 

 Hindistan aynı zamanda başvuranların protokolü üyesi olan 
ülkelerde basit bir formda başvuru yapmasına olanak sağlayan 
protokolle imza atmış bulunmaktadır. Bu bağlamda yapılan tescil 
başvuruları tek bir para birimi cinsinden yapılabilmekte olup, aynı 
zamanda başvuran taraflar Hindistan'ı söz konusu forumlarda 
tescile ilişkin yer olarak gösterebilmektedirler. 

 
Madrid Protokolü: 

 Hindistan Ofisi Madrid Protokolü doğrultusunda bütün ticari 
markaların korunmasına yönelik başvuruları almakta ve internet 
üzerinden ilgili bütün haberleşmeleri gerçekleştirmektedir. Diğer 
benzeri şekilde yapılacak olan bütün iletişimler uluslararası 
başvurulara yönelik olarak Madrid protokolü doğrultusunda tescil 
işlemleri için uluslararası büro kanalıyla ve yine bütünüyle 
elektronik yollarla Hindistan Ofis tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 
Ticari markalara yönelik tescil işlemlerinin otomatik ve şeffaf bir şekilde 
gerçekleştirilmesi: 
 

 Ticari markaların tesciliyle ilgili bütün iş ve işlemler ticari marka 



relation to trademark application or a registered trademark has 
been done and all available paper records relating to trademark 
applications or registered trademarks have been digitised and 
these are linked with the relevant application or registered 
trademarks, in the system. 

 
Other information: 
 

 The IPO website contains separate Gateway for E- Filing of 
trademark applications and free online public search facilities 
for search of identical or similar trademarks. 

 

 Trade Mark E-Journal is published every Monday giving the 
details of accepted applications for registration of trademarks & 
other information. 

 
 

 Details of all trademark applications or registered trademarks, 
status of applications/registered trademarks, public notices, 
copies of important office orders, circulars and other useful 
information are available on the website of the Office of the 
Controller General of Patens, Designs and Trade Marks.  The 
complete stock and flow information is also available on the 
website. 

 

 Public can see on real time basis the details of examination of 
trademark applications, show cause hearings, publication in the 
trademark journal, registration of trademarks, disposal of 
applications by way of abandonment, refusal etc. 

 
Geographical Indications: 
 

 The Geographical Indications Registry is a statutory organization 
set up at Chennai for administration of the GI Act with the 
objective of providing registration and protection of geographical 
indications (GI) relating to goods. 

 

 Applications for registration of Geographical Indications can also 
be filed by foreign entities for registration of their GI in India in 

sistemi (TMS) doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ticari marka 
başvuruları veya tescil edilen ticari markalarla ilgili bütün önemli 
işler, veri giriş işlemleri, ticari marka başvuruları veya tescil 
edilmiş markalara yönelik olarak dijital olarak gerçekleştirilmekte 
ve sistem içerisinde ilgili başvuru ve tescil edilmiş ticari markalara 
yönelik linkler bulunmaktadır. 

 
Diğer Bilgiler 
 

 IPO internet sitesinde ticari başvuru markalarına yönelik ayrı bir 
elektronik başvuru sistemi mevcut bulunmakta olup, ayrıca 
birbirine benzer veya aynı ticari markaların araştırılmasına yönelik 
kamuoyunun serbest bir şekilde ulaşacağı arama özellikleri 
bulunmaktadır. 
 

 Her pazartesi günü elektronik ticari marka dergisi yayınlanmakta 
ve böylece ticari markaların tesciline yönelik başvuruda bulunan 
ilgili kişi veya taraflara söz konusu ticari markaların tesciliyle ilgili  
iş ve işlemler ve diğer hususlar konusunda bilgi verilmektedir. 

 

 Bütün ticari marka başvuruları veya tescil edilmiş olan ticari 
markalara yönelik bilgiler, söz konusu başvuruların durumu, tescil 
edilmiş olan ticari markalara ilişkin hususlar, kamuya yapılacak 
duyurular, önemli ofis talimatlarının suretleri, ilgili sektörler, 
yönetmelikler ve diğer önemli bilgiler ve ticari markaların 
tasarımları ve patentlere yönelik diğer hususlar ofisin resmi 
internet sitesinde mevcut bulunmaktadır. 

 

 Böylece kamuoyu gerçek zaman esaslı olarak yapmış oldukları 
veya yapılmış bulunan ticari marka başvuruları için yapılan 
incelemelere ilişkin detaylı bilgileri görebilmekte ve ticari marka ile 
ilgili olarak yapılan yayınları ve ticari markalarla ilgili tescil 
işlemlerini ve herhangi bir sebepten dolayı ticari marka 
başvurularının reddedilip reddedilmediğini görebilmektedir. 

 
Coğrafi Göstergeler 
 

 Coğrafi Göstergeler Ticaret Sicil Dairesi yasal bir organizasyon 
olup, ürünlerin coğrafi göstergelerine yönelik olarak (GI) söz 



accordance with the provisions of TRIPS. 

 A Manual of Practice and Procedure is in place to ensure 
uniformity and consistency in practice. 

 

konusu coğrafi göstergelerin korunması ve tescil edilmesi 
amacıyla GI yasası doğrultusunda kurulmuştur. Coğrafi 
Göstergeler Ticaret Sicil Dairesi Hindistan'ın Chennai  kentinde 
bulunmaktadır. 
 

 Coğrafi göstergelere yönelik yapılacak tescil başvuruları aynı 
zamanda TRIPS ‘e belirtilen hüküm ve şartlar doğrultusunda 
Hindistan'da yabancı tüzel kişilikler tarafından kendi bağlı 
bulundukları GI kuruluşuna yapılabilmektedir. 
 

 Uygulamada yeknesaklık ve tutarlık sağlamak amacıyla bu 
bağlamda uygulama prosedürlerine yönelik olarak bir el kitapçığı 
hazırlanmıştır. 

 

FACILITIES OFFERED 
 
Facilities offered by the Patent Office to applicants / stakeholders: 
 
Filing Applications by foreign applicants claiming priority: 
 

 India, being a member country to Paris the Convention and 
PCT, provides all the filing facilities as mandated under these 
arrangements to applicants for filing convention and national 
phase patent applications. 

 
Simplified Procedure for filing of National Phase Applications : 
 

 The procedure for filing a national phase application in India 
(corresponding to PCT international application) is effortless in 
that only one form is required to be filed and rest of the 
contents of the application are obtained by the Patent Office 
directly from the servers of International Bureau of the World 
Intellectual Property Organisation. 

 
E-Filing Facilities : 
 

 For filing an application for patent or any document in the 
Patent Office, comprehensive e-filing service is available at the 
official website with a facility for making e-payment and there is 

 SUNULAN OLANAKLAR 
 
Patent Ofisi tarafından başvuranlara paydaşlara sağlanan olanaklar 
aşağıdaki gibidir: 
 
Tescil talebinde bulunan yabancı başvuranlara yönelik imtiyazlı başvuru 
uygulamaları: 
 

 Paris Konvansiyonu ve PCT’ ye üye olan Hindistan patent 
başvurularına yönelik söz konusu Konvansiyonlar doğrultusunda 
başvuranlarla ilgili başvuru taleplerinin belirtilen doğrultuda 
yapılmasını talep etmektedir. 

 
Ulusal uygulamalara yönelik başvurulara ilişkin basitleştirilmiş prosedür: 
 

 Hindistan'da ulusal uygulamalara yönelik basitleştirilmiş bir 
prosedür mevcuttur ve söz konusu bu uygulama sadece tek bir 
formun doldurulmasını gerektirmekte ve başvuranın tarafından 
doldurulması gereken diğer bilgiler, Patent Ofisi tarafından 
doğrudan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonuna bağlı 
olan uluslararası bürodaki bilgisayar sunucularından alınmaktadır. 

 
Elektronik ortamda başvuru yapma olanakları: 
 

 Patent Ofisinde herhangi bir patente ilişkin başvuruda 



no need to personally visit the office. 
 
 
Incentive for online filing : 
 
 

 Indian Patent office offers 10% reduction in fees for online filing 
of all forms and documents relating to patents, at all stages of 
processing of an application right from the stage of filing to 
grant of patent and post-grant processes. 

 
 
 
Concession for Small Entities : 
 

 Applicants belonging to the category of micro, small and 
medium enterprises (SMEs) are required to pay only 50% of 
the fee payable by other legal entities namely companies etc. 
The objective is to encourage the MSMEs to protect their 
knowledge assets. This facility can be availed equally by 
foreign applicants. 

 
 
 
 
Facilities offered by the Designs Wing to applicants/stakeholders: 
 

 Manual of Designs Practice and Procedure is in place for 
processing application for registration of designs to ensure 
uniformity and consistency in examination. The manual is 
available at the official website. 

 

 Design applications can be filed by foreign applicants taking 
priority of their foreign applications. 

 Design registration is granted within 6 months of filing of an 
application, if all requirements are met. 

 Search facility in the design database is available in the official 
website. 

 Design E- Journal is published in the official website on every 

bulunulması veya herhangi bir dokümanın ibraz edilebilmesi için 
kapsamlı bir elektronik dosyalama hizmeti mevcut olup, söz 
konusu bu hizmet resmi web sitesinde elektronik olarak ödenen 
bir ücret karşılığında verilmektedir. Bu itibarla ilgili başvuran taraf 
veya kişinin bizzat kişisel olarak Patent Ofisine gelmesine gerek 
yoktur. 

 
Online başvuru yapanlar için uygulanan teşvikler: 

 

 İnternet üzerinden yapılan başvurular için sağlanan teşvik: 
Hindistan Patent Ofisi internet üzerinden yapılan başvurular için 
ilgili patentlere ait bütün form ve dokümanlara uygulanan 
ücretlerde %10 oranında bir indirim uygulamakta ve bu indirim 
başvuru aşamasından başvurunun değerlendirilmesine kadar 
bütün aşamalar için uygulanmaktadır. 

 
Küçük Kuruluşlar İçin Tanınan İmtiyazlar: 
 

 Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler kategorisinde bulunan 
(SME'ler) bütün işletmeler için başvuranların sadece diğer tüzel 
kişilikler tarafından ödenen ücretin % 50’sini (yüzde ellisi) 
ödemeleri gerekmektedir. Söz konusu bu uygulamanın amacı 
mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri bu işletmelerin bilgi 
varlıklarını korumaları yönünde teşvik etmektedir. Aynı zamanda 
bu oran yabancı başvuranlara da eşit olarak uygulanmaktadır. 

 
Tasarım Ofisi tarafından başvuranlara/paydaşlara sağlanan olanaklar: 
 

 Yapılacak olan incelemelerde homojenliği ve tutarlığı sağlamak 
amacıyla tasarımlara ilişkin tescil işlemlerinin değerlendirilmesine 
yönelik  tasarım uygulamaları ve prosedürleri konusunda bir 
elkitapçığı hazırlanmıştır ve bu  elkitapçığı resmi internet sitesinde 
mevcuttur. 

 Tasarım başvuruları yabancı başvuran adaylara öncelik 
sağlanması suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. 

 Tasarımla ilgili tescil işlemleri genellikle bütün gereksinimlerin 
yerine getirilmesi halinde ilgili başvurunun yapıldığı tarihten 
itibaren altı ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 

 Tasarım ve tasarıma yönelik araştırma olanakları resmi web 



Friday. 
 
Facilities offered by the Trade Marks Registry to applicants/stakeholders: 
 

 Comprehensive e-filing services are available for online filing of all 
Trade Mark related forms at the office website. 

 Entrepreneurs from all over the world can register their 
trademarks in India. 

 The pre-requisites, FAQ, and instructions for e-filing are hosted 
on the website. 

 Under the Madrid Protocol, through a single application for 
registration, facility of online filing of international applications can 
be availed. 

 

sitesinde mevcuttur. 

 Her Cuma günü resmi internet sitesinde tasarıma yönelik 
elektronik dergi yayınlanmaktadır. 

 
Tasarım Ofisi tarafından ticari marka tescil işlemlerine 
başvuranlara/paydaşlara sağlanan olanaklar: 
 

 Resmi internet sitesinden tescil edilecek olan ticari markalara 
yönelik internet üzerinden başvurunun yapılmasını sağlayacak 
olan kapsamlı elektronik başvuru hizmetleri mevcuttur. 

 Dünyanın her tarafındaki müteşebbisler Hindistan'da kendi ticari 
markalarını tescil ettirebilmektedirler. 

 Bu bağlamda gereksinim duyulan ön koşullar, sıkça sorulan 
sorular ve elektronik olarak yapılacak olan başvurulara yönelik 
bilgi ve talimatlar söz konusu internet sitesinde mevcut 
bulunmaktadır. 

 Madrid Protokolü doğrultusunda herhangi bir tescil işlemi için 
yapılan tescil başvuruları ve uluslararası başvuruların internet 
üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. 

 

 
 
 
 
NATIONAL MANUFACTURING                                                                    ULUSAL İMALAT SEKTÖRÜ 
 
 

SUMMARY 

 The need to raise the global competitiveness of the Indian 
manufacturing sector is imperative for the country’s long term-
growth. The National Manufacturing Policy is by far the most 
comprehensive and significant policy initiative taken by the 
Government. The policy is the first of its kind for the 
manufacturing sector as it addresses areas of regulation, 
infrastructure, skill development, technology, availability of 
finance, exit mechanism and other pertinent factors related to the 
growth of the sector. 

 

ÖZET 

 Hindistan'daki imalat sektörünün global olarak diğer sektörlerle 
rekabet edebilme gücünü artırabilme yönündeki ihtiyaç en 
azından ülkenin uzun dönemli büyümesine yönelik bir mecburiyet 
niteliğinde olup, bu bağlamda Hindistan'daki imalat sektörünün 
global olarak dünyanın diğer ülkeleriyle rekabet edebilme gücü 
artırılması planlanmaktadır. Bu bağlamda, hükümet tarafından 
geliştirilen en önemli politika inisiyatifi ulusal imalat politikası olup, 
söz konusu bu politika bugüne kadar uygulanan en kapsamlı ve 
önemli politika niteliğindedir. Bu politika imalat sektöründe  bir ilk 
niteliğinde olup yönetmeliğe ilişkin bütün hususlar, alt yapı ve 
becerilerin gelişimi, teknoloji ve finansman olanakları ve çıkış 



mekanizmaları ve sektörün büyümesiyle ilgili diğer bütün faktörleri 
bünyesinde barındırmaktadır. 

 

VISION 
 

 An increase in manufacturing sector growth to 12-14% per annum 
over the medium term. 

 An increase in the share of manufacturing in the country’s Gross 
Domestic Product from 16% to 25% by 2022. 

 To create 100 million additional jobs by 2022 in manufacturing 
sector. 

 Creation of appropriate skill sets among rural migrants and the 
urban poor for inclusive growth. 

 An increase in domestic value addition and technological depth in 
manufacturing. 

 Enhancing the global competitiveness of the Indian manufacturing 
sector. 

 Ensuring sustainability of growth, particularly with regard to 
environment. 

 

 VİZYON 
 

 Orta dönemde imalat sektöründe yıllık olarak %12 ila %14 
arasında bir büyüme sağlanması hedeflenmektedir. 

 2022 yılına kadar ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hâsılasında üretimin 
payının %16’dan %23’e çıkarılması hedeflenmektedir. 

 2022 yılı itibarıyla imalat sektöründe 100 milyon ilave istihdam 
oluşturulması hedeflenmektedir. 

 Kırsal alandan kentsel alanlara göç edenler için bu kişilerin 
becerilerinin geliştirilmesi ve bunların da büyümeye dâhil edilmesi 
planlanmaktadır. 

 İmalat sektöründe yurtiçinde üretilen katma değerli ve teknolojik 
unsurlarda artış sağlanması planlanmaktadır. 

 Hindistan imalat sektörünün global olarak rekabet gücünün 
artırılması planlanmaktadır. 

 Özellikle çevresel unsurlara önem verilmesi suretiyle sürdürülebilir 
bir büyüme planlanmaktadır. 

 

STRENGTHS OF INDIAN MANUFACTURING 
 

 India has already marked its presence as one of the fastest 
growing economies of the world. 

 The country is expected to rank amongst the world’s top three 
growth economies and amongst the top three manufacturing 
destinations by 2020. 

 Favourable demographic dividends for the next 2-3 decades. 
Sustained availability of quality workforce. 

 The cost of manpower is relatively low as compared to other 
countries. 

 Responsible business houses operating with credibility and 
professionalism. 

 Strong consumerism in the domestic market. 

 Strong technical and engineering capabilities backed by top-notch 
scientific and technical institutes. 

 Well-regulated and stable financial markets open to foreign 
investors. 

HİNDİSTAN’DAKİ İMALAT SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ OLDUĞU YÖNLER 
 

 Hindistan hâlihazırda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden 
biri olarak dünyadaki yerini almış bulunmaktadır. 

 2020 yılı itibarıyla ülkenin dünyanın büyüyrn ilk  üç ekonomisi 
arasında olması ve yine dünyanın ilk üç imalat sektörü arasında 
olması beklenmektedir. 

 Gelecek 20-30 yıl içerisinde demografik unsurlarda önemli 
gelişmeler söz konusu olacak ve bu bağlamda kaliteli işgücünün 
sürdürülmesi planlanmaktadır. 

 Hindistan'da işgücü maliyeti diğer ülkelere kıyasla nispeten daha 
düşüktür. 

 İşletmelerin kredibilite ve profesyonel anlayış içerisinde faaliyet 
göstermesi programlanmaktadır. 

 Yurtiçi pazarında tüketicilerin güçlü olarak korunması 
planlanmaktadır. 

 Üst düzey bilimsel ve teknik enstitülerle desteklenen güçlü teknik 
ve mühendislik olanakları; 



  Yabancı yatırımcılara açık olan ve yönetmelikle ilgili esasların 
olumlu bir şekilde belirlenerek uygulandığı istikrarlı finansal 
piyasalar; 

 
 

POLICY INSTRUMENTS 
 
Focus Sectors: 
 

 Employment-intensive industries like textiles and garments, 
leather and footwear, gems and jewellery and food processing 
industries. 

 Capital goods industries like machine tools, heavy electrical 
equipment, heavy transport, earthmoving & mining equipment. 

 Industries with strategic significance like aerospace, shipping, IT 
hardware & electronics, telecommunication equipment, defence 
equipment and solar energy. 

 Industries where India enjoys a competitive advantage such as 
automobiles, pharmaceuticals & medical equipment. 

 Small & medium enterprises. 

 Public sector enterprises. 
 
 
National Investment & Manufacturing Zones (NIMZ): 
 

 The National Investment and Manufacturing Zones are being 
conceived as giant industrial greenfield townships to promote 
world-class manufacturing activities. 

 The minimum size is 5000 hectares (50 square kilometres) 
wherein the processing area has to be at least 30%. 

 The central government will be responsible for bearing the cost of 
master planning, improving/providing external physical 
infrastructure linkages including rail, road, ports, airports and 
telecom, providing institutional infrastructure for productivity, skill 
development and the promotion of domestic and global 
investments. 

 The identification of land will be undertaken by state 
governments. State governments will be responsible for water 
requirement, power connectivity, physical infrastructure, utility 

POLİTİKA ENSTRÜMANLARI 
 
Odak Sektörler:  
 

 Tekstil ve konfeksiyon, deri ve ayakkabı, değerli taşlar ve 
mücevherat ve gıda işleme endüstrisi gibi istihdama yönelik 
endüstriler; 

 Makine araçları, ağır elektrik ekipmanları, ağır taşıma, hafriyat ve 
madencilik ekipmanları gibi sermaye malları endüstrileri.  

 Havacılık, denizcilik, bilişim, donanım ve elektronik, 
telekomünikasyon ekipmanları, savunma ekipmanları ve güneş 
enerjisi gibi stratejik öneme sahip olan sektörler; 

 Otomobil, ilaç ve tıbbi malzeme gibi Hindistan’ın rekabet 
avantajına sahip olduğu endüstriler; 

 Küçük ve orta ölçekli işletmeler; 

 Kamu sektörü işletmeleri; 
 
 
Ulusal Yatırım ve Üretim Bölgeleri (NIMZ): 
 

 Dünya çapında imalat faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla dev 
endüstriyel  kasabaları olacak şekilde Ulusal Yatırım ve İmalat 
Bölgelerinin (NIMZ) kurulması tasarlanmaktadır. 

 Bu bağlamda minimum büyüklük 5000 hektara (50 kilometrekare)  
tekabül etmekte olup, söz konusu bu alan içerisindeki tesis alanı 
en azından % 30’a ( yüzde otuz) tekabül etmek zorundadır. 

 Merkezi Yönetimin Master Planlama ile ilgili masrafları, harici 
fiziksel altyapı bağlantılarının tedarik edilmesi ve geliştirilmesine 
yönelik masrafları karşılamak zorunda olup, buna demir yolları, 
karayolları, limanları, hava yolları ve telekomünikasyon unsurları 
da dâhildir. Ayrıca merkezi yönetim, kurumsal olarak verimliğe 
ilişkin altyapıyı sağlamak zorunda olup, bu bağlamda bilgi ve 
becerilerin geliştirilmesi ve yurtiçi ve global yatırımların tanıtılması 
Merkezi Yönetimin sorumluluk alanındadır. 



linkages, environmental impact studies and bearing the cost of 
resettlement and rehabilitation packages for the owners of 
acquired land. 

 The state government will also play a role in its acquisition if 
necessary. 

 In government, purchase preferences will be given to units in the 
national investment and manufacturing zones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
National Investment and Manufacturing Zones identified under DMIC 
(Delhi Bombay Sanayi Koridoru): 
 

 Ahmedabad-Dholera Investment region, Gujarat 

 Shendra-Bidkin Industrial Park City near Aurangabad, 
Maharashtra 

 Manesar-Bawal investment Region, Haryana 

 Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana Investment Region, Rajasthan 

 Pithampur-Dhar-Mhow Investment Region, Madhya Pradesh 

 Dadri-Noida-Gaziabad Investment Region, Uttar Pradesh 

 Dighi-Port Industrial Area, Maharashtra 

 Jodhpur-Pali-Marwar region, Rajasthan 
 
National Investment and Manufacturing Zones identified outside DMIC 
(Delhi Bombay Sanayi Koridoru): 
 

 Kuhi and Umred Taluka of Nagpur district, Maharashtra 

 Tumkur, Karnataka 

 Chittoor, Andhra Pradesh 

 Medak, Telangana 

 Prakasam, Andhra Pradesh 

 Gulbarga, Karnataka 

 Kolar, Karnataka 

 Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerine ilişkin olarak kullanılacak 
olan arazinin belirlenmesi, ilgili eyalet yönetimlerinin takdirine 
bağlıdır. Söz konusu eyalet yönetimleri ilgili Ulusal Yatırım ve 
İmalat Bölgelerine yönelik suyun tedarik edilmesinden, elektrik 
enerjisinin bağlanmasından, fiziksel alt yapılarından, çevresel 
olarak ilgili faaliyetlerin çevreyi de etkileyeceği durumlarda 
çevresel etki bağlamında gerçekleştirilecek çalışmalardan, 
yeniden ikamete açılacak  alanlara ilişkin giderlerin 
üstlenilmesinden ve arazilerin sahiplerine yönelik rehabilitasyon 
paketlerinden sorumlu olacaktır. 

 Eyalet yönetimi aynı zamanda gereksinim duyulması halinde söz 
konusu arazinin satın alınması konusunda da bir rol 
üstleneceklerdir. 

 Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerine yönelik unsurlara ilişkin satın 
alım konusunda imtiyazlar sağlanacaktır. 

 
DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) kapsamı içinde olan Ulusal 
Yatırım ve İmalat Bölgeleri:  
 

 Ahmedabad-Dholera Yatırım bölgesi, Gujarat  

 Aurangabad, Maharashtra yakınındaki Shendra-Bidkin Endüstri 
Park Kenti  

 Manesar-Bawal yatırım Bölgesi, Haryana  

 Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana Yatırım Bölgesi, Rajasthan  

 Pithampur-Dhar-Mhow Yatırım Bölgesi, Madya Pradeş  

 Dadri-Noida-Gaziabad Yatırım Bölgesi, Uttar Pradesh  

 Dighi-Limanı Sanayi Bölgesi, Maharashtra  

 Jodhpur-Pali-Marwar bölgesi, Rajasthan  
 
DMIC (Delhi Bombay Sanayi Koridoru) kapsamı dışında olan Ulusal 
Yatırım ve İmalat Bölgeleri:  
 

 Nagpur bölgesindeki Kuhi ve Umred Taluka, Maharashtra  

 Tumkur, Karnataka  

 Chittoor, Andra Pradeş  

 Medak, Telangana  

 Prakasam, Andra Pradeş  

 Gulbarga, Karnataka  

 Kolar, Karnataka  



 Bidar, Karnataka 

 Kalinganagar, Jajpur District, Odisha 
 

 Bidar, Karnataka  

 Kalinganagar'da, Jajpur Bölgesi, Odisha 

SIMPLFICATION OF REGULATORY ENVIRONMENTS 
 

 Timelines will be defined for all clearances. 

 Central & State governments to provide exemptions from rules 
and regulations related to labour, environment etc. subject to the 
fulfilment of certain conditions. 

 Mechanisms for the cooperation of public or private institutions 
with government inspection services under the overall control of 
statutory authorities to be developed. 

 Process of clearances by centre and state authorities to be 
progressively web-enabled. 

 A combined application form and a common register to be 
developed. 

 The submission of multiple returns for different departments will 
be replaced by one simplified monthly/quarterly return. 

 A single window clearance for units in NIMZ. 

 Ease in environment approvals. 
 

MEVZUATIN BASİTLEŞTİRİLMESİ 
 

 İlgili bütün unsurlara ilişkin tahsis edilecek olan süreler 
belirlenecektir. 

 Merkezi ve eyalet hükümetleri (yönetimleri) belirli koşulların yerine 
getirilmesi halinde iş gücü, çevre ve bu gibi unsurlara yönelik 
uygulanan ilgili kural ve yönetmelikler için muafiyetler-istisnalar 
sağlayacaklardır. 

 Yönetmelik çıkarma ve kuralları belirleme yetkisine haiz 
kuruluşların kontrolü altında kamu ve özel kuruluşların kamusal 
denetim departmanlarıyla işbirliği yapmasına yönelik mekanizma 
belirlenecek ve geliştirilecektir. 

 İlgili iş ve işlemler Merkezi ve eyalet hükümetleri(yönetimleri) 
tarafından web esaslı olarak (internet üzerinden) yürütülecektir. 

 Kombine bir uygulama formu ve müşterek olarak kullanılacak bir 
kayıt formu geliştirilecektir. 

 Farklı departmanlara yönelik çok sayıda ibraz edilecek olan 
dokümanların yerini aylık veya üçer aylık dönemler halinde ibraz 
edilecek olan basitleştirilmiş tek bir doküman-belge alacaktır. 

 Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerine (NIMZ) ilişkin bütün birimler 
tek bir çatı altında birleştirilecektir. 

 Çevresel onayların sağlanmasına yönelik kolaylıklar 
sağlanacaktır. 

 

THE ACQUISITION OF TECHNOLOGY & DEVELOPMENT 
 

 The policy intends to leverage the existing incentives/schemes of 
government. 

 A technology acquisition and development fund has been 
proposed for the acquisition of appropriate technologies, the 
creation of a patent pool and the development of domestic 
manufacturing of equipment used for controlling pollution and 
reducing energy consumption. 

 The fund will also function as an autonomous patent pool and 
licensing agency. It will purchase intellectual property rights from 
patent holders. Any company that wants to use intellectual 

TEKNOLOJİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KALKINMA 
 

 Hindistan'da bu bağlamda uygulanan politika doğrultusunda 
mevcut teşviklerin ve hükümet desteklerinin artırılması 
amaçlanmaktadır. 

 Uygun teknolojilerin edinilmesine ilişkin bir teknoloji Edinim Ve 
Geliştirme fonunun oluşturulması önerilmektedir ve  bu bağlamda 
patent havuzlarının oluşturulması, kirliliğin kontrolü ve enerji 
tüketiminin azaltılması kapsamında yurtiçindeki ekipmanların 
imalatının geliştirilmesi planlanmaktadır. 

 Yukarda belirtilen bu fon, aynı zamanda otonom-özerk bir patent 
havuzu ve bir lisans kuruluşu olarak işlev sunacaktır. Böylece söz 



property to produce or develop products can seek a license from 
the pool against payment of royalties. 

 

konusu fonun kullanılması suretiyle ilgili patent sahiplerinden fikri 
mülkiyet hakları satın alınacaktır. Ürünleri üretmek veya 
geliştirmek amacıyla fikri mülkiyet haklarını kullanmak isteyen 
şirketler ilgili lisans ücretlerinin ödenmesi karşılığında havuzdan 
lisans alabileceklerdir. 

 

INCENTIVES 
 
Transfer of Assets: 
 

 In case a unit is declared sick, the transfer of assets will be 
facilitated by the company managing the affairs of NIMZ. 

 

 Relief from capital gains tax on the sale of plant and machinery of 
a unit located in NIMZ will be granted in case of the re-investment 
of sale consideration within a period of 3 years for purchase of 
new plant and machinery in any other unit located in the same or 
another NIMZ. 

 
 
 
Green Technology & Practices: 
 

 5% interest in reimbursement & 10% capital subsidy for the 
production of equipment/machines/devices for controlling 
pollution, reducing energy consumption and water conservation. 

 A grant of 25% to SMEs for expenditure incurred on audit subject 
to a maximum of INR 1,00,000. 

 A 10% one-time capital subsidy for units practising zero water 
discharge. 

 A rebate on water cess for setting up wastewater recycling 
facilities. 

 Incentives for renewable energy under the existing schemes. 

 An incentive of INR 2,00,000 for all buildings which obtain a green 
rating under the IGBC/LEED or GRIHA systems. 

 
Technology Development: 
 

 Incentives for the production of equipment/machines/devices for 

TEŞVİKLER  
 
Varlıkların Devredilmesi 
 

 Herhangi bir işletmenin verimsiz olarak faaliyet göstermesi 
halinde, bu durumda ilgili işletmenin varlıklarının devredilmesi 
yukarıda belirtilen Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerini yöneten 
yönetim (şirket) tarafından kolaylaştırılacaktır. 

 Ulusal Yatırım Ve İmalat Bölgesi kapsamındaki herhangi bir yeni 
tesisin veya makinenin satışını müteakip üç yıl içerisinde yine 
yeniden yatırım amacıyla kullanılmasının söz konusu olması 
halinde, bu durumda ulusal Yatırım ve İmalat Bölgeleri içerisinde 
bulunan tesis ve makinelerin satışından elde edilen sermaye 
gelirlerine vergi uygulanmayacaktır. 

 
Temiz Teknoloji ve İlgili Uygulamalar 
 

 Kirliliğin kontrol edilmesi, enerji tüketiminin azaltılması ve suyun 
muhafazası için ilgili ekipmanların, makinelerin, araçların ve 
cihazların üretimine yönelik  harcanan sermayenin %5 ile %10’u 
arasındaki desteği devlet tarafından karşılanacaktır. 

 Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere  (KOBİ’lere) yönelik azami 
1milyon Hindistan Rupisi olmak üzere maruz kalınan denetim 
giderleri için %23 oranında teşvik sağlanacaktır. 

 Suyu geri dönüşümlü bir şekilde kullanacak olan işletme 
birimlerinin bir defaya mahsus olmak üzere ilgiliyi tesisler için %10 
oranında sermaye desteği sağlanacaktır. 

 Atık suyun yeniden kazanılmasına yönelik tesislere (atık su arıtma 
tesislerine)  teşvikler uygulanacaktır. 

 Mevcut teşvikler doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelik muafiyetler uygulanacaktır. 

 IGBC/LEED veya GRIHA sistemleri doğrultusunda belirli bir yeşil 
alana sahip bulunan bütün konut inşaatlarına yönelik  2.000.000 



controlling pollution, reducing energy consumption and water 
conservation. 

 SMEs will be given access to the patent pool and/or part of 
reimbursement of technology acquisition costs up to a maximum 
of INR 20,00,000 for the purpose of acquiring appropriate 
technologies up to a maximum of 5 years. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Special benefits to SMEs: 
 

 Rollover relief from long term capital gains tax to individuals on 
sale of residential property in case of re-investment of sale 
consideration. 

 

 A tax pass-through status for venture capital funds with a focus on 
SMEs in the manufacturing sector. 

 

 Liberalization of RBI norms for banks investing in venture capital 
funds with a focus on SMEs, in consultation with RBI. 

 The liberalization of IRDA guidelines to provide for investments by 
insurance companies. 

 The inclusion of lending to SMEs in manufacturing as part of 
priority sector lending. 

 Easier access to bank finance through appropriate bank lending 
norms. 

 The setting up of a stock exchange for SMEs. 

 Service entity for the collection and payment of statutory dues of 
SMEs. 
 

 
 
 

Hindistan Rupisine tekabül eden teşvik sağlanacaktır. 
 
Teknolojinin Geliştirilmesi: 
 

 Kirliliğin kontrol edilmesi, enerji tüketiminin azaltılması ve suyun 
muhafazasına yönelik üretim ekipmanlarına, ilgili makinelere ve 
cihazlara ilişkin teşvikler uygulanacaktır . 

 Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'lere) patent 
havuzuna erişim izni verilecek ve ayrıca azami beş yılı içermek 
üzere uygun teknolojilerin edinimi (satın alınması)  amacına 
yönelik azami 20.000.000 Hindistan Rupisi olmak üzere teşvik 
sağlanarak hükümet tarafından bu meblağ (azami 20.000.000 
Hindistan Rupisi)  uygun teknolojileri edinen şirkete geri 
ödenecektir. 

 
Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'lere) sağlanacak özel 
avantajlar: 
 

 Herhangi bir satış işleminin yeniden yatırım amaçlı olarak 
yapılması halinde, bu durumda ikamet edilen gayrimenkulün 
satışına yönelik  o gayrimenkulü satan kişilerin uzun dönemde 
edinmiş oldukları sermaye kazançlarına vergi uygulanmayacaktır. 

 İmalat sektöründe KOBİ'lere odaklanmak suretiyle müşterek iş 
ortaklığına yönelik  sermaye fonlarına ilişkin vergiden muafiyet 
sağlanacaktır. 

 RBI'yla işbirliği ve müzakere halinde olmak üzere KOBİ'lere 
odaklanan müşterek iş ortaklığı ve sermaye fonlarına yönelik 
banka yatırımları için RBI normlarında liberalleşme (ilgili 
mevzuatın basitleştirilmesi) sağlanacaktır. 

 Sigorta şirketleri tarafından yapılacak yatırımlara yönelik IRDA 
mevzuatında liberalleşme sağlanacaktır (ilgili mevzuata uyulması 
daha kolay bir hale getirilecektir). 

 Öncelikli bir sektör olan KOBİ'lere yönelik  açılan kredi 
mevzuatında liberalleşme sağlanacaktır. 

 Bankalara yönelik uygulanacak uygun kredi açma normlarıyla 
banka finansmanına erişimin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

 KOBİ'lere yönelik  borsa ile ilgili mevzuat belirlenecek bu konuda 
uygun ortam oluşturulacaktır.  

 KOBİ'lere  yönelik olarak ödenmesi gereken vergi ve ilgili parasal 



 
 
 
 
 
 
Government procurement: 
 

 The policy will also consider use of public procurement with 
stipulation of local value addition in specified sectors. These 
include areas of critical technologies such as solar energy 
equipment, electronic hardware, fuel efficient transport 
equipment, IT based security systems, power, roads & 
highways, railways, aviation and ports. 

 
Industrial training & skill upgradation measures: 
 

 The creation of a multiple tier structure for skill development, 
namely: 

1. Skill-building among large numbers of a minimally educated 
workforce. 

2. Relevant vocational and skill training through establishment of ITI 
in PPP mode. 

3. Specialized skill development through the establishment of 
polytechnics. 

4. Establishment of instructors’ training centre in each NIMZ. 
 
Exit Mechanism: 
 

 It envisages an alternate exit mechanism through job loss 
policy and a sinking fund or a combination of both. 

 

meblağların ödemesine ilişkin yasal mevzuat basitleştirilecek ve 
bu bağlamda hizmet sunacak olan bir tüzel kişilik oluşturulacaktır. 

 
 
Kamu tedariki/ Kamu tedariki politikası: 
 

 Kamu tedariki politikası bağlamında aynı zamanda belirli 
sektörlere yönelik lokal katma değerin oluşturulması şartıyla kamu 
tedariki anlayışı sergilenecektir . Nitekim bu alanlar örneğin güneş 
enerjisi ekipmanları, elektronik donanımlar, yakıtı etkin olarak 
kullanan nakliye ekipmanları, enformasyon teknolojisi esasına 
dayanan güvenlik sistemleri, enerji, yollar otobanlar, demir yolları, 
havacılık ve limanlar gibi kritik olan teknolojilere ilişkin alanları 
içermektedir. 

 
Endüstriyel eğitim ve becerilerin artırılmasına yönelik önlemler: 
 

 Becerilerin geliştirilmesine yönelik aşağıda maddeler halinde 
belirtilmek üzere birçok unsuru içeren bir sistem geliştirilecektir. 

1. Asgari düzeyde eğitim görmüş olan çok sayıda işgücüne yönelik 
becerilerin güçlendirilmesi planlanmaktadır. 

2. ITI ve PPE modunun-modülünün uygulanması suretiyle ilgili 
meslekli beceriler geliştirilecektir. 

3. Poli tekniklerin kurulması suretiyle belirli konuların uzmanı olacak  
kişilerin becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

4. Ulusal Yatırım ve İmalat Bölgelerinin hepsinde eğitim merkezinin 
kurulması planlanmaktadır. 

 
Çıkış mekanizması: 
 

 Çıkış mekanizması bağlamında iş kaybı politikası veya batık 
fonlar veya her ikisinin bir kombinasyonu suretiyle alternatif bir 
çıkış mekanizmasının yapılandırılması öngörülmektedir. 

 

DOWNLOAD 
 
The detailed NMP policy can be downloaded at this link. 
 
For investment-related queries, log on to www.investindia.gov.in and 

BİLGİ VE BELGELERİN İNDİRİLMESİ 
 
NPM politikasıyla ilgili detaylı bilgileri bu linki tıklamak suretiyle 
indirebilirsiniz 
 



register your query here. Yatırımla ilgili sorularınız için lütfen www.investindia.com. adresli internet 
sitesine giriş yapın ve oturum açın. 
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