HİNDİSTAN ELEKTRİK ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIM
EKİPMANLARI SEKTÖRÜ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI
İhracatta pazar çeşitliliğinin sağlanması ve ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş imkânlarının
geliştirilmesi, İhracat Ana Planı ile belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi bakımından büyük önem
taşımaktadır.
Bu kapsamda, Bakanlığımızca gerçekleştirilen Yerinde Pazar Araştırması (YPA) çalışmaları
yürütülmekte ve ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş koşulları hakkında bilgilendirilmesi ve
ihracatımızın sektörel eksende artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Yerinde Pazar Araştırmaları (YPA’lar), “Cumhurbaşkanlığı Programı Türkiye Stratejik Planı”
ve “Yeni Ekonomi Programı” başta olmak üzere temel politika belgelerinde yer verilen ve hedef
ülke ve sektörlerde ihracat payımızın artırılması ana hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen
çalışmalardır.
Yerinde Pazar Araştırmaları, temel olarak İhracat Ana Planı ile belirlenen hedef ülke ve
sektörlerde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımız uzmanlarınca konuya ilişkin
kaynak taraması yapılmakta, sahada firma ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler
gerçekleştirilmekte ve pazarda incelemelerde bulunulmaktadır.
Bakanlığımız İhracat Ana Planı’nda hedef ülkelerimizden olan Hindistan’da yine hedef sektör
olan elektrik-elektronik sektörümüzün elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları alanında
bir YPA gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler: Hindistan Elektronik
Endüstrileri Birliği (ELCINA), Enerji Verimliliği Hizmetleri Limited (EESL), NTPC
(Hindistan’ın en büyük elektrik üretim şirketi), Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, Bharat
Heavy Electricals Limited (BHEL), Hindistan Standartlar Bürosu (BIS), POWERGRID
(Hindistan’ın en büyük güç iletim şirketi-kamu) ve ELECRAMA Fuarı ziyaretidir.
Elektrik tüketiminin artmasında nüfus, nüfus artışı, nüfusun elektriğe erişimi, coğrafi büyüklük,
büyüme, sanayi üretimi ve otomasyonun artması, kentleşme, elektrik tüketen cihazların
yaygınlaşması vb. gibi faktörler katkı sağlamaktadır. YPA konusu sektörün küresel ticaretini
etkileyen önemli bir unsur olan elektrik tüketimi açısından Hindistan’ın dünyadaki üçüncü
büyük elektrik tüketicisi olduğu gözlemlenmektedir. Hindistan’ın elektrik tüketiminin ortalama
olarak yılda %7 oranında artarak 2030 yılına kadar 2.338 TWH’ye yükselmesi beklenmektedir.
Sektör uzmanlarının ifade ettiğine göre Hindistan’ın yüksek-orta gelir sınıfı ülkeler arasına
yükselmesi için kişi başı elektrik tüketiminin dört kat artırması gerekmektedir. Hindistan’ın
elektrik üretim ve tüketiminde yaşanacak gelişmeler, elektrik üretim, iletim ve dağıtım
ekipmanları ürünlerine yönelik talebi yüksek oranlarda artıracaktır.
Önümüzdeki dönemde büyümeye devam etmesi beklenen elektrik üretim, iletim ve dağıtım
ekipmanları sektöründe 2019 yılı itibarıyla, Hindistan’ın ithalatı 6,5 milyar Dolar
seviyesindedir. Bakanlığımızca, 2020-2021 dönemi için belirlenen hedef ülkelerinden biri olan
Hindistan’a 2019 yılında söz konusu sektörde ihracatımız 30,5 milyon dolar olarak
gerçekleşmiş, pazardaki payımız ise %0,4 olmuştur.
İhracatçılarımızın Hindistan pazarına girmesi ve rekabet edebilmeleri için Hindistan’da elektrik
üretimi, iletimi ve dağıtımı konularında faaliyet gösteren ve pazardaki önemli aktörlerden olan
EESL, NTPC, BHEL ve POWERGRID gibi kamu, özel sektör ve eyalet hükümeti kaynaklı

şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alan Hindistan merkezli ithalatçı şirketlerle birlikte
çalışmalarının gerektiği değerlendirilmektedir.
İhracatçılarımız açısından dikkat edilebilecek bir diğer husus ise geniş çaplı projelerin
ihalelerini alan müteahhitlerin ekseriyetle alt yükleniciler ile çalıştığı ve ihracatçı
firmalarımızın bu alt yükleniciler ya da söz konusu firmaların alt yüklenicileri olarak Hint
pazarında faaliyet gösterebilecekleridir. Bu çerçevede, Hindistan’a sürdürülebilir bir şekilde
ihracat yapmak isteyen firmalarımızın pazarı yakından takip edebilmek ve yerel aktörler ile
iletişimlerini daha verimli hale getirmek için Hindistan’da şube açmalarında fayda olacağı
değerlendirilmektedir.
YPA çerçevesinde ziyaret edilen ELECRAMA fuarının da firmalarımız için faydalı olabileceği
değerlendirilmektedir. Buna ilaveten, ihracatçı firmalarımızın Hindistan’da ilgili sektörlerde
düzenlenen diğer uluslararası fuarlara ve sektörel ticaret heyetlerine katılım sağlamalarının yanı
sıra Hindistan elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinde etkin rol oynayan büyük kamu ve
özel şirketlerin tedarik zincirlerinde yer almaları faydalı olacaktır.
Ticaret Bakanlığı DTUE Genel Müdürlüğü Dış Pazar Analizler ve Proje Geliştirme Dairesi
tarafından hazırlanan Hindistan elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları sektörü YPA
raporuna dtuedpa@ticaret.gov.tr e-posta adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

