STRATEJİK VİZYON BELGESİ

TÜRKİYE - HİNDİSTAN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
“Türkiye - Hindistan İlişkileri: Yeni Dünyada Yükselen Güçler”
( Türkiye ve Hindistan )
Türkiye; 80 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi ve Afro-Avrasya ana kıtası ortasındaki
jeostratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika
ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere
uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden
olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politikası ile küresel platformda önem gittikçe artan
bir aktör haline gelmiştir.
Dünyanın en büyük demokrasisi olan Hindistan ise; nüfus bakımından ikinci, yüzölçümü
bakımından yedinci, satın alma paritesine göre dördüncü büyük ülke olarak dikkat çekmektedir.
Son dönemde istikrarlı bir büyüme çizgisi yakalayan ekonomisi ve demokratik devlet yapısı ile 21.
yüzyılın küresel güç adaylarından biri haline gelmiştir. Mali krizin etkisini yitirmesi ile birlikte,
Hindistan’ın yıllık büyüme hızını %10’ların üzerine çıkarma potansiyeli bulunmaktadır.
Hindistan da Türkiye gibi küresel mali krizde en iyi performans gösteren ekonomiler arasında
değerlendirilmektedir. Önümüzdeki 20-30 yıllık dönem içerisinde dünyanın üçüncü büyük
ekonomisi olması beklenmektedir.
Hindistan, 21. yüzyılda küresel bir güç adayı olarak varlığını hissettirmektedir. Hindistan’ın milli
gücünü artıran unsurlar arasında dinamik bir büyüme yakalayan ekonomisi, sahip olduğu doğal
kaynaklar, nükleer yeteneğiyle desteklenen askerî gücü, uzay ve bilgi teknolojisindeki birikimleri,
genç, dinamik ve yetişmiş insan kaynağının fazla olması öne çıkmaktadır. Bu unsurlar, jeostratejik
konumunun da desteğiyle Hindistan’a, gerek bölgesindeki gerek küresel çaptaki gelişmelerde
etkileyici bir nüfuz ve etki kazandırmaktadır.
Türk - Hindistan ilişkileri çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Kurtuluş Savaşı Döneminde
Türkiye’ye ilk dış yardımı Hindistan yapmış, İş Bankası’nın kurulmasında bu yardımların büyük
desteği olmuştur. İlk resmî ilişkiler ise 1948 yılında başlamıştır. Demokrasi, laiklik, G20 üyeliği,
Dünya Ticaret Örgütü üyeliği ve kalkınmacı ekonomilere sahip olmaları iki ülkenin ortak
özellikleridir.

Hindistan ve Türkiye ilk ikili ticari anlaşmasını 1973'te imzalamıştır. 1980'li yıllara kadar kayda
değer düzeye getirilemeyen ticari ilişkiler 1990'lı yıllarda belirgin bir şekilde gelişmeye
başlamıştır. Pamuk, pamuk ipliği, sentetik fiber, dökme ilaç, plastik ürünler, kimyasallar, jüt ve jüt
ürünleri, demir ve çelik ürünler vb. Hindistan'ın Türkiye'ye ihraç ettiği temel ürünlerdir. Türkiye
ise Hindistan'a nohut, çelik ve çelik ürünleri, tekstil makineleri, kumaş vb. satmaktadır. Son
yıllarda Türkiye'de düzenlenen fuarlara Hindistan'dan katılım oldukça artmıştır.
Türkiye, büyüyen ekonomisi, geniş pazarı, askerî gücü, uzay ve bilişim teknolojisindeki
üstünlüğüyle küresel bir güç olma yolundaki Hindistan'a gereken önemi vermektedir. Her iki ülke
de birbirleriyle ilişkilerinde yeni ve gerçekçi açılımlar yapmanın gayreti içerisinde olup her alanda
artan içerikli temaslarla birbirlerini yeniden keşfetmektedirler.
Türkiye Kıbrıs başta olmak üzere diğer uluslararası sorunlarda Hindistan’ın desteğini almaya
çalışmıştır. İzleyen dönemde BM, CICA, SAARC, ASEAN, gibi örgütler bünyesinde iki ülke arasında
siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlikle ilgili alanlarda iş birliği imkanı zemini daha da
güçlendirilebilecektir.
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ivme kazanan küreselleşmeyle gelen temel eğilim, ülkelerin tek
başlarına değil belirli bölgesel iş birlikleri ve bölge-ötesi ortaklıklar vasıtasıyla kalkınması
yönündedir. Ülkeler artık ekonomik, siyasal, kültürel bakımdan diyalog ve iş birliğine dayalı açık
bir yapıya doğru yönelmekte, uyum sağlayamayanlar ise ciddi istikrarsızlıklar yaşamaktadır. Bu
çerçevede, Türkiye ile Hindistan arasında da uzun erimli “stratejik işbirliği” ilişkileri
geliştirilmesinin gerekli olduğu açıktır. Türkiye - Hindistan Stratejik Diyalog Programı; karşılıklı
potansiyellerin ve mevcut iş birliğinin nasıl stratejik bir iş birliğine dönüştürülebileceğini ortaya
çıkarmayı ve stratejik zemin kapasite inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Diyalog Programı ile ilgili kuruluşların ve kurumların yakından tanınması, sivil toplum etkisinin
artırılması, kalkınmaya katkı sağlanması, kaynakların ve çalışma alanlarının geliştirilmesine dair
uzmanlık birikimlerinden faydalanılması, tanıtma faaliyetlerine katkı sağlanması, akademik iş
birliği imkânlarının araştırılması ve tüm bu çalışmaların bütünlük içerisinde değerlendirilmesini
sağlayacak stratejik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Her iki ülke kritik öneme sahip uzun vadeli çıkarların sürdürülebilirliği açısından etkili bir stratejik
iş birliği geliştirebilir. Bu noktada olaylara daha geniş bir jeopolitik bakış açısı ile bakma ihtiyacı
vardır.

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Hindistan ilişkilerinin ideal bir
noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı
derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir.
Bu noktada, Türkiye - Hindistan Stratejik Diyalog Programının amacı, sorun alanlarını ihmal
etmeden yeni dönemde Türkiye - Hindistan ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini
stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Hint kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal,
entelektüel bir zemin inşa etmektir.
Programın ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
Türkiye - Hindistan İlişkileri: Yeni Dünyada Yükselen Güçler

Alt Temalar
Sektörel ve Finansal Derinleşme
Güvenlik ve Savunma Sanayii
Yatırım, Ticaret, Altyapı ve Müteahhitlik
Kamu Diplomasisi; Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya
Devlet Doğasının Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Çok Boyutlu Güvenlik
SAARC Bölgesi vb. ile Güney Asya’da Entegrasyon
Enerji, Su ve Gıda Güvenliği
Bilim ve Teknoloji, Akademi ve Kültür
Orta Doğu - Afrika, Güney ve Orta Asya
ABD, AB ve Yeni Ortaklarla İlişkiler ve Bölgesel Stratejiler
Çok Kutuplu Dünyada Yükselen Güçler ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon

Temel Sektörler
Kamu Diplomasisi, Eğitim ve Dil
Kültür ve Turizm (Ortak Tarih ve Antropoloji)
İnşaat, Müteahhitlik ve Altyapı
Sağlık ve Sağlık Turizmi
Enerji, Petrokimya ve Yatırımlar
Lojistik, Ulaştırma ve Haberleşme
Bankacılık ve Finans
Ekonomi ve Ticaret
Medya ve İletişim
Bilim ve Teknoloji
Marka Şehirler ve Çevre
Savunma ve Uzay Sanayi

Program Partnerleri
Türkiye

: TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi)

Hindistan

: ICWA (Hindistan Uluslararası İlişkiler Konseyi)

Programın İcra Alanı
Türkiye ve Hindistan

ETKİNLİKLER / ÇALIŞMA PLANI (TASLAK)
Yöntem
Tümevarım, Katılımcılık ve Derinleşme

Basın Toplantıları
Türkiye - Hindistan Akil Kişiler Kurulu Toplantıları / Çalışmaları
Program bünyesinde; iki tarafı temsilen duayenlerin ağırlıkta olduğu bir “Türkiye - Hindistan Akil Kişiler
Kurulu” oluşturulması ve yılda en az bir defa iki taraflı toplantı yapması ve Program çalışmaları temelinde
iki ülke ilişkileri için yerel merkezli olarak etkileşim ve öneriler üretmesi.

Yuvarlak Masa Toplantıları / Çalıştayları
Çok Taraflı Çalıştaylar / Çalışmalar
Kongre(ler)
Sektör Çalıştayları / Etkinlikleri
Uygulamalı İnteraktif Eğitimler
Stratejik Raporlar
Çalışmalarının iki tarafın karar alıcıları, özel sektörü, medyası ve kamuoyu için stratejik raporlar olarak
yayımlanması. Literatür ve hafıza desteği sağlanması.

Karar Alıcılara Brifing Toplantıları
Araştırma Projeleri ve Raporlarının Hazırlanması
TV Programları
Medya Konferansları
Diğer Akademik Çalışmalar
Stratejik Rapor, Kitap, Makale, Tez vb. Akademik Çalışmalar

