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TÜRKİYE–JAPONYA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ 
 

GENEL 
 

Bir ülkedeki Japon firma sayısı ve faaliyette bulundukları alanlar sadece yatırım açısından 

değil, aynı zamanda bulunduğu ülke ile ticari ilişkilerini ve ticarete konu ürün 

kompozisyonunu doğrudan etkilemektedir. Temmuz 2009 itibariyle Türkiye’de yerleşik 

Japon firma sayısı 116’dır. Japon firmaları Japonya’ya ithalat işlemlerini bulundukları 

ülkedeki yerel ofisleri aracılığıyla gerçekleştirmeyi tercih etmektedirler. Ayrıca, yerel ofisleri 

üzerinden üçüncü ülkelere de ihracat yapılmaktadır. Türkiye’de yerleşik Japon firmalarının 

Türkiye’nin ihracatının artmasında önemli katkıları olduğu bilinmektedir.  

Japon üst düzey özel sektör temsilcileri ve resmi makamlarınca, özellikle son yıllarda, her 

platformda dile getirildiği üzere ilişkilerin sadece iki yönlü ticari ilişkiler çerçevesinde ele 

alınması Japon iş çevrelerinde rahatsızlık uyandırmaktadır. 2008 yılı itibarı ile Türkiye’nin 

Japonya’ya ihracatı 330 milyon doları geçmiş, Japonya’dan ithalatı ise 4,03 milyar dolara 

ulaşmıştır. Her ne kadar ikili ticari ilişkilerimiz Türkiye aleyhine olsa da, bu durumun 

ödemeler dengesi incelendiğinde görünmeyen işlemler kalemiyle dengelendiği 

görülmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Japonya ile ticari ve ekonomik 

ilişkilerin bir bütün olarak ele alınmasında büyük yarar görülmektedir.  

Bugün son ekonomik gelişmeler ışığında daha fazla Japon yatırımının Türkiye’ye gelmesi 

ümit edilmektedir. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ni gerçekleştirmiş ve müzakere 

sürecindeki Türkiye, özellikle AB’ne ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik faaliyetlerini 

genişletmeyi ve bölgede yatırım yapmayı planlayan Japon yatırımcısı açısından cazip bir 

konuma gelmektedir. Son yıllarda ülkemizde üretim yaparak AB ve diğer Avrupa ülkeleri ile 

Rusya, İsrail gibi bölge ülkelerine ihracat yapan Toyota’nın artan başarısı diğer Japon 

firmalarının da ilgisini çekmektedir. Bu sebeple artan ilginin iyi değerlendirilmesi ve bölgede 

yatırım yapmayı planlayan Japon yatırımcısının Türkiye’ye çekilmesi hedeflenmelidir. 

Japon yatırımlarının Türkiye’ye istenilen düzeyde gelmeyişinin nedenleri uzun yıllar 

boyunca Türkiye’de ekonomik ve politik istikrarın sağlanamaması, yüksek enflasyon, idari 

mekanizma engelleri, mevzuatta değişiklikler, şeffaflığın sağlanamaması ve alınan 

kararlarda geriye dönük uygulamalar yapılması olarak sıralanmaktadır. 
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Yukarıda belirtilen sorunların yanısıra Japon firmaları bazında 2007 yılında yapılan bir 

çalışmaya göre ticaret ve yatırım boyutlarında karşılaşılan karmaşık idari prosedürlerden ve 

sürekli mevzuat değişikliğinden, standart ve sertifikasyon sisteminde yer alan CE işaretinin 

ilk uygulamaya geçildiği süre zarfında AB’den farklı olarak uygulanmasından kaynaklanan 

sorunlardan, Türkiye’deki kur dalgalanmalarından, Japon çalışanlar için çalışma izinlerinin 

alımında karşılaşılan uzun ve zorlu süreçlerden, Türkiye’deki iş gücü maliyetinden, vergi 

sisteminde karmaşık prosedürlerden, yerel üreticilerden temin edilen ara mallarda kalitenin 

değişkenliğinden ve yüksek maliyetinden, başta nakliye olmak üzere haberleşme, yol ve 

elektrik altyapısı yetersizliğinden, finansal kaynak yetersizliğinden, yüksek vergi oranları, 

geriye dönük uygulamalar ve sosyal güvenlik sisteminden yakınmaktadırlar. 

Tüm bu olumsuz intibalar kaldırılmadan daha fazla Japon firmasının Türkiye’ye gelmesi çok 

zor gözükmektedir. Bu sorunların üstesinden gelinmesinin zaman alacak olmasına rağmen 

yapılacak girişimler sonucunda gerçekleştirilecek iyileşmenin öncelikle halihazırda yerleşik 

Japon firmalarının yatırım  miktarının artmasına ve ardından daha fazla Japon yatırımcının 

Türkiye’ye gelmesine imkan sağlayacaktır. Japon firmalarının Türkiye’yi bulunduğu bölgede 

üretim üssü, tedarik merkezi ve yatırım için hedef pazar olarak görmeleri ve bu amaçla 

kullanmaları için gerekli girişimlerde bulunulması son derece yararlı olacaktır. 

Japonya ile ticari ilişkilerin artması için Japon pazarındaki tüketim normlarının iyi 

incelenmesi, buna göre bir imaj çalışmasının yapılması ve bu doğrultuda stratejiler 

oluşturulmasında yarar görülmektedir. Japon firmaları arasında Türkiye’nin coğrafi – 

jeopolitik önemi, potansiyeli gibi konuların bilindiği, dolayısı ile Türkiye’ye ilgi duyan Japon 

firmalarının Türkiye’yi tanıdığı ve artık daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade 

edilmektedir.   

İşbirliği alanları olarak Türkiye’de altyapı projeleri, üçüncü ülkelerde inşaat projeleri, insan 

kaynağına dayalı bilgi teknolojileri, gelecekte Türkiye’nin enerji koridoru olması sebebi ile 

bu alanda yatırımlar, çevre projeleri, turizm sıralanabilir. Ayrıca, enerji ve telekomünikasyon 

sektörlerinde deregülasyon, özelleştirmeler, şirketler arasında satınalma ve birleşmeler, 

ipotek (mortgage) ile ilgili ürünler, e-girişimcilik, finansal hizmetler, inşaat malzemelerin 

önem kazanması ve yeni işbirliği alanları oluşturması beklenmektedir. Öte yandan domates 

salçası ve balıkçılık alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi ve bu örneklerden yola çıkılarak 

gıda sanayi alanında Türk – Japon ortaklıklarının çeşitlendirilmesi ile Japon standart ve 
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normlarına göre üretilecek, paketlenecek gıda maddelerinin Japon pazarına girmesi 

sağlanabilecektir. 

Japonya, 2000 yılından başlayarak o güne kadar gündeminde yer almayan tercihli ticaret 

anlaşmaları konusuna eğilmeye başlamıştır. Genel olarak Ekonomik Ortaklık Anlaşması 

(EPA) olarak nitelenen bu anlaşmaların, Türkiye tarafından yakından izlenerek, Gümrük 

Birliği taahhütlerini zedelemeden Japonya ile ekonomik ilişkilerini geliştirecek bir anlaşma 

zemini oluşturulması için çaba sarfedilmesinde büyük yarar görülmektedir. 12 Haziran 2007 

tarihinde Japonya ile AB arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması için Ortak Çalışma’ya 

başlanması kararı alınmıştır. Bu çerçevede, bu girişimin paralelinde Türkiye – Japonya 

arasında benzer bir işbirliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli girişimlere başlanmasında 

ilişkilerin boyutunun istenilen düzeye gelmesine fayda sağlayacağına inanılmaktadır.       

 

DIŞ TİCARET 
 

Japonya 2000’li yıllara kadar Asya-Pasifik Bölgesi’nde Türkiye’nin en büyük ticari partneri 

iken 2000’li yıllarda Çin ile ticarette yaşanan büyük ivmenin Japonya ile yakalanamaması 

nedeni ile bugün Japonya Çin’in ardından ikinci büyük ticaret partnerimiz haline gelmiştir.  

İş Konseyi’nin kurulduğu 1986 yılında toplam ticaretinmiz 1.2 milyar dolarken, 2008 yılı 

itibarıyle Japonya’dan 4,03 milyar dolar ithalat ve Japonya’ya 330 milyon dolar ihracat 

gerçekleşmiştir.   

Japonya’ya ihracatımızın başında gıda maddeleri (ton balığı, domates salçası), mineraller, 

tütün, dokuma halı, ev etkstili ve kimyasal ürünler gelirken, ithalatımızdaki ürünler ise başta 

makinalar ve ulaşım araçları olmak üzere, kimyasallar, eczacılık ürünleri, ölçüm ve kontrol 

cihazları, kauçuk mamulleri, demir çelik ve plastiklerdir. Bu açığın gerisinde sadece Türk 

üreticisinin değil genel anlamda Japon pazarına girmek isteyen tüm ihracatçıların 

karşılaştığı problemler vardır. Bunlar; Japonya’nın ithal ürünlerde uluslararası normların 

ötesinde standartlar araması, dağıtım sisteminin oldukça karmaşık bir yapıya sahip olması 

ve Türk ürünleri ile örtüşen ithalatın önemli bölümünün Japon yatırımlarının büyük ölçüde 

kaydığı Çin ve ASEAN ülkelerinden yapılmasıdır. İhracatın artırılması için Japonya’nın ithal 

ettiği ürünlerin Türkiye’de Japon yatırım ve ortaklıkları ile Japon standart ve normlarına 

uygun bir şekilde üretilmesi, üretim ve pazarlama aşamalarında Japon muhataplar ile yakın 

işbirliği yapılması ve hatta ortaklıklar geliştirilmesi ve kapsamlı bir tanıtım faaliyeti 
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yürütülmesi gerekmektedir. 2003 yılında kutlanan ve Japonya’da Türkiye’nin tanıtımına 

katkıda buunan ‘Türk Yılı’ etkinliklerinden sonra ihracat rakamlarımızda bir artış gözlenmiş, 

2003 yılında bir önceki yıla göre %25.2’lik bir artışla 209 milyon dolar olan ihracatımız, 

2007 yılı itibariyle 367 milyon dolara ulaşmıştır. Buna rağmen Japonya’nın toplam ihracatı 

içindeki payımız %0.06 düzeyinde olup, potansiyelin çok altındadır. Japonya pazarına 

sağlanan ihracat artışının, ülkedeki tüketim trendlerini örnek alan Japonya’ya komşu 

ülkelere de ihracatın artmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  

 

JAPONYA - TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ (Milyon Dolar) 
YILLAR İTHALAT(X) İHRACAT(M) İHR /İTH DENGE HACİM 

1992 845 201 0.23 -644 1,046 
1993 1,297 172 0.13 -1.125 1,469 
1994 619 199 0.32 -420 818 
1995 905 233 0.25 -673 1,138 
1996 1,117 238 0.21 -879 1,355 
1997 1,756 170 0.09 -1.586 1,926 
1998 1,660 142 0.08 -1.518 1,802 
1999 902 160 0.17 -742 1,062 
2000 1,212 170 0.14 -1,042 1,382 
2001 741 154 0.20 -587 895 
2002 848 167 0.19 -681 1,015 
2003 1,389 209 0.15 -1.180 1,598 
2004 1,909 268 0.14 -1,641 2,177 
2005 2,186 287 0.13 -1,899 2.473 
2006 2,385 360 0.15 -2,025 2,745 
2007 3,703 367 0.09 -3,336 4,078 
2008 4,027 330 0.08 -3,696 4,357 

 2009* 606 81 0.13 -525 686 
Kaynak: TUIK, * Ocak – Nisan Dönemi 

 

 
Japonya’ya ihracatımızdaki başlıca kalemler şunlardır: 

 

Madde Adı 
 

2006 2007 2008 

Mavi yüzgeçli orkinos (taze/soğutulmuş) 42.591.745 35.357.415 107.110.800 
Dizel motorlar için aksam; parçalar 820.175 2.305.246 21.895.368 
Domates; diğer şekilde (sirke, asetik asitten 
başka şekilde konserve edilmiş) 

17.337.764 13.790.609 20.155.037 

Tabii diğer boratlar vb. konsantreleri 6.734.964 7.782.222 11.634.835 
Makarna; yumurtasız (pişirilmemiş) 1.873.625 1.494.736 7.947.324 
Saf zeytinyağı 2.899.825 4.470.384 6.634.484 
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Madde Adı 
 

2006 2007 2008 

Diğer dokumaya elverişli maddeden halılar, yer 
kaplamaları 

3.283.338 6.940.324 5.631.000 

Yün/ince kıldan düğümlü sarmalı halılar, yer 
kaplamaları 

2.488.510 5.157.961 5.557.890 

Diğer meyve ve sebzelerin suyu 3.009.074 1.943.718 5.477.368 
Çinko cevherleri ve konsantreleri 0 371.685 5.459.750 
Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları 964.190 1.575.213 5.389.046 
Kara taşıtları için tekerlekler vb aksam, 
parça/aksesuarı 

2.840.406 4.241.429 5.354.709 

Domates (tüm/parça) (sirke, asetik asitten başka 
şekilde konserve edilmiş) 

6.597.210 4.487.985 4.613.057 

Tatlı su balıkları filatoları (dondurulmuş) 0 4.439.991 4.029.421 
Bor oksitleri; borik asitler 3.340.083 2.027.117 3.700.234 
Diğer makarnalar 12.750 11.340 3.695.208 
Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar 4.048 840.433 3.327.798 
Üzüm; (kurutulmuş) 3.962.497 3.137.650 3.060.675 
Uçak ve diğer hava taşıtları (bos ağırlık >15000 
kg) 

0 40.000.000 0 

Bakir cevherleri ve konsantreleri 36.163.470 0 0 
Mavi yüzgeçli orkinos (dondurulmuş) 21.293.948 0 0 
Diğer  106.866.722 106.534.988 99.790.984 
Toplam  263.084.344 246.910.446 330.464.988 
Kaynak: DTM 

 
 
Japonya’dan ithalatımızdaki başlıca kalemler şunlardır: 
 

Madde Adı 
 

2006 2007 2008 

Kara taşıtları için motorlar-dizel, yari dizel 114.717.220 125.259.192 148.594.341 
Gemi; yük ve hem insan hem de yük taşıyan 
gemiler 

11.534.780 29.160.184 141.685.431 

Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler 214.151.372 270.369.510 131.942.672 
Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları 68.379.225 86.480.237 123.160.288 
Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli 
(1500cm3<silindir=<3000 cm3) 

71.624.179 141.828.868 103.828.587 

Kara taşıtları için vites kutuları ve aksam, 
parçaları 

141.770.825 99.854.322 87.285.939 

Baskı makinalarının diğer maddelerden aksam, 
parçası 

66.937.936 76.230.679 86.530.179 

Motorlu taşıt; dizel/yari dizel (silindir 
hacmi=<1500 cm3) 

49.425 142.561.330 73.444.807 

Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) 
 

8.661.612 34.676.757 71.621.609 
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Madde Adı 
 

2006 2007 2008 

Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli 
(1000cm3<silindir=<1500 cm3) 

50.591.271 59.015.571 69.561.261 

Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları 1.266.327 54.902.066 64.522.221 
Dizel/yari dizel motorlu taşıtlar (taşıma 
kapasitesi<5ton) 

49.811.974 54.914.151 58.310.543 

TV kameraları, dijital kameralar, görüntü 
kaydedici kameralar 

83.731.511 64.783.051 52.689.606 

Metal işleme merkezleri 36.450.679 33.466.572 48.382.968 
Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar 1.319.068 52.259.635 47.988.425 
Basınçla çukurlaştırma, stampalama, zımba ile 
delme aletleri 

56.547.234 2.615.395 46.972.324 

Önden yüklemeli küreyici-yükleyiciler 66.638.635 88.055.575 41.729.199 
Kara taşıtları için fren ve servo-frenler vb. 
aksam, parçaları 

18.568.978 21.682.809 33.032.217 

Kara taşıtları için diferansiyelli aksları vb. 
aksam, parçaları 

22.343.397 26.710.836 32.411.573 

Düz örgü tezgahları, dikiş-trikotaj makineleri 15.604.023 18.497.277 31.264.664 
Motorlu taşıt; dizel/yari dizel (1500cm3<silindir 
hacmi=<2500cm3) 

7.378.764 22.521.166 30.135.053 

Diğer elektrikli görüntülü işaret cihazları 136.608.798 17.146.239 2.302.820 
Diğer 1.972.038.170 2.180.450.226 2.494.474.290 
Toplam 3.216.725.403 3.703.441.648 4.021.871.017 
Kaynak: DTM 

 

Sektörel anlamda bakıldığında Japonya tekstil ve konfeksiyon ürünleri bakımından AB ve 

ABD’den sonra en önemli ithalatçı konumunda olduğu düşünülürse ülkemiz açısından 

potansiyel bir pazar olduğu düşünülebilir. Ayrıca kaliteli seramik ve porselen sofra ve 

mutfak eşyalarına talep sözkonusudur. Bu anlamda bu ürün grubu da ikinci potansiyeli 

bulunan sektör olabilir. Cam ve çini, el sanatları ürünleri de Japonya’da talep gören 

ürünlerdir.  

 

İkili İlişkilerde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 

Genel Hatlar bölümünde anlatılan ve Japon piyasasına özgü zorluklara ek olarak özellikle 

Türk ihracatçısının Japon piyasasında karşılaştığı engeller aşağıda sıralanmıştır: 

 

• Türk mallarının Japon pazarında az tanınması ve bu nedenle firma ve ürünleri için uzun 

süreli reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütülmesi gereksinimi 
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• Japonya’nın standartlar, kalite kontrol ve ambalajlamada çok titiz bir pazar olması ve bu 

nedenle çok sıkı sağlık, karantina tedbirleri uygulaması 

• Tüketici tercihlerinin farklılığı 

• Coğrafi uzaklık ve buna bağlı olarak nakliyat giderlerinin yüksek olması  

 

Bu sorunları gidermek için çözüm önerileri ise şunlardır: 

 

• Japonya’ya ihracat yapmak niyetinde olan Türk firmalarının mevcut üretim tarzlarını 

Japon standartlarına uygun hale getirmeleri ve Japon iş kurallarını benimsemeleri 

• Japon piyasasının işleyişini iyi bilen Japon ortak bulmaları  

• Özellikle tekstil sektöründe, markasız ürünlerde Japonya’nın en önemli tedarikçilerinin 

başta Çin, Kore ve Uzakdoğu ülkeleri olduğu gerçeği düşünüldüğünde Türk 

ihracatçılarının markasız ürünlerle pazara girmesi ve tutunması çok güçtür. Bu nedenle, 

Türk ihracatçısının kalite konusuna özen göstermesi ve markalaşma yolunda çaba 

göstermesi 

• Japon halkının vücut / ev ölçüleri ve zevkleri göz önüne alınarak bu doğrultuda üretim 

yapılması  

• Bir Türk markasının Japon pazarında tutunabilmesi için mutlaka medya aracılığı ile bir 

tanıtım kampanyası düzenlenmesi ve bu vasıtayla ‘Neden başka ülke markası değil de 

Türk markası alayım?’ sorusuna net yanıtlar verilmesi 

• Özellikle gıda sektöründe ürün kalitesi ve paketleme ile ilgili önceden belirlenmiş 

standartlara titizlikle uyulması ve teslimatta dakik olunması 

• Daha fazla Japon yatırımının Türkiye’ye çekilmesi için ülke olarak çaba gösterilmesi 

yabancı sermaye boyutundaki etkisinin yanı sıra Türkiye’nin toplam ihracatının 

artmasında da fayda sağlayacaktır: Japon firmaları ticari ilişkilerini çeşitli ülkelere 

kurdukları ticaret ofislerini kullanarak yönlendirmektedirler. Bir ülkedeki Japon firma 

sayısı ve faaliyette bulundukları alanlar sadece yatırım açısından değil, aynı zamanda 

bulunduğu ülke ile ticari ilişkilerini ve ticarete konu ürün kompozisyonu doğrudan 

etkilemektedir. Örneğin Japonya’nın en önemli ortaklarından Çin’e yapılan ihracatın 

içinde Çin’deki yerleşik Japon sermayeli firmalara yapılan satışların payı 1996 yılında 

yüzde 15.5 iken, 2002 yılında yüzde 21.6’ya yükselmiştir. Bu ihracat genellikle Çin’de 

kurulan tesisler için sermaye malları ve ara malları ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. 
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Buradan anlaşılacağı gibi Japon firmaları dış yatırımlarını firma düzeyinde olduğu kadar 

ülke düzeyinde de ticaret hacmini olumlu etkilemek gayesiyle planlamaktadır.  

• Türkiye’nin Japonya’nın Güneydoğu Asya ülkeleri ve Meksika ile yürüttüğü Ekonomik 

İşbirliği Anlaşması oluşumlarını izleyerek Japonya ile ekonomik ilişkilerini geliştirecek bir 

anlaşma zemini geliştirmek için çaba sarf etmesinde yarar görülmektedir. 

 

 

YATIRIM İLİŞKİLERİ 

 

Türkiye’de yatırım yapan ülkeler arasında sekizinci sırada yer alan Japonya’nın en büyük 

yatırımını Toyota gerçekleştirmiştir. 1990 yılından bu yana Adapazarı’nda faaliyet gösteren 

Toyota’nın toplam yatırımı 1,2 milyar dolara ulaşmış, üretim kapasitesi artmış ve firm 

kendini ihracata yönelik konumlandırmıştır. Firmanın ihracatı geçtiğimiz yıl 3,9 milyar dolara 

ulaşmış, Toyota 2005 – 2006 döneminde Türkiye’nin en büyük ihracatçısı konumuna 

gelmiştir.  

 

Toyota’nın başarısının ardından, Honda ve Isuzu gibi firmalar da Türkiye’deki yatırımlarını 

genişletme kararı almışlardır. Bunun yanı sıra, Toyota’nın birçok tedarikçi şirketi de 

Türkiye’de yatırım yapmış olup, bunların bir kısmı da yatırım imkanlarını araştırmaktadırlar. 

Otomotiv sektörü dışında Bridgestone, Kagome, Japan Tobacco gibi şirketler de Türkiye’de 

faaliyetlerini sürdürmektedir.   

 

Tokyo Ticaret Müşteşarlığı verilerine göre Türkiye’de 2008 yılı itibari ile 100 adet Japon 

sermayeli firma bulunmaktadır. Japon firmalarının faaliyet gösterdiği bazı önemli alt 

sektörler arasında ticaret, taşıt araçları yan sanayi, sigortacılık ve otomotiv sayılabilir. 

 

Türkiye’de yatırım yapmış olan önemli Japon firmaları arasında Türkiye’de yatırım yapmış 

önemli Japon firmaları arasında Honda Motor Co. Ltd., Bridgestone Corp., Isuzu Motors 

Ltd., Toyota Motor Corp., Marubeni Corp., Mitsui Co., Ltd, Sumitomo Corp., Yazaki Corp., 

Kagomeco Ltd. bulunmaktadır.  

 

Bu firmaların dışında son dönemde basına yansıyan karşılıklı yatırımlar ile ilgili bilgiler 

aşağıda verilmiştir.  
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Dardanel – Tohto Suisan Co. Ltd 

2001 yılında Tokyo’da imzalanan bir anlaşmayla Dardanel Su Ürünleri hisselerinin yüzde 

30’u Japon Tohto Suisan’a satıldı. Anlaşmayı takiben Dardanel ile Tohto Suisan Alanya-

Gaziemir açıklarında 4,6 milyon dolarlık bir yatırımla ton balığı yetiştirmeye başlamışlardır. 

Bölgede yetiştirilen orkinos ve ton balıkları, büyük oranda Japonya’ya ithal edilmektedir.  

 

Anadolu Grubu – Isuzu 

Anadolu Isuzu 1984 yılından itibaren Türkiye’de Isuzu markalı ticari araçları üretmektedir. 

İlk Türk - -Japon ortaklığı olan şirketin ilk üretim törenine zamanın Başbakanı Turgut Özal 

da katılmıştır. Hisselerinin % 16’sı İMKB’de işlem gören şirkette Anadolu Grubu çoğunluk 

hisselerine sahiptir. 2004 yılında Gebze şekerpınar’daki üretim tesislerinde yapılan 20.yıl 

kutlamalarına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Isuzu Motors Başkanı Mr.Ida’dan 

Türkiye’ye yatırım yapmaları ve şirketin ihracat üssü olması sözünü almıştı. 5 Hazina 2008 

tarihinde Japonya’da imzalanacak olan anlaşma ile Isuzu Motor’un şirketteki hissesi % 

20’ye, Itochu ile birlikte toplam Japon hissesi % 33’e çıkmış olacaktır. Yaklaşık 1 yıl 

sürecek teknik hazırlık çalışmalarından sonra şirketin Isuzu’nun bazı ürünleri için ihracat 

üssü olup olmaması konusunda nihai kararın verilmesi öngörülmektedir.  

 

Çilek 

Çilek A.Ş 2007 yılı Nisan ayında, Tokyo’nun en büyük alışveriş merkezlerinden olan Park 

City Grande’de bir mağaza açarak, Japonya’da mağaza açan ilk Türk markası olmuştur. 

Çilek’in Chiba şehrinde de bir mağazası bulunmaktadır. 

 

Intercity- Mitsubishi 

Mitsubishi Corporation (MC) ile dünyanın en büyük finansal grubu olan Mitsubishi UFJ 

Financial Group’un (MUFG) leasing şirketi MITSUBISHI UFJ Lease & Finance, 2008 yılının 

Kasım ayında, operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Intercity’nin % 45 

hissesini almaya karar verdiğini açıkladı. Intercity’nin 27 bin araçlık filosu bulunuyor. (2009 

içersinde 1,8 milyarlık yatırım?) 
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BTC – Inpeks 

2002 Eylül ayı itibariyle, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesnde, BTC Company’e 

Japon Inpeks %2.5 hisseyle ortak olmuştur.   

 

Arkas – Mitsui 

2008 Mart ayında Japon Mitsui & Co, Arkas’ın Kocaeli Yeniköy’de bu yıl açacağı ve 

otomotiv ihracatı alanında faaliyet gösterecek olan Autoport limanının %29 hissessini 480 

milyon YTL’ye satın almıştır. Yılda 420 bin araç kapasitesine sahip olması ve Kocaeli ve 

Adapazarı bölgesi üzerinden Rusya ve Avrupa’ya otomobil ihracatını artırması planlanan 

Autoport’un %51 hissesi Arkas Grup’a ait olacak ve bölgedeki en büyük üretim kapasitesini 

oluşturacaktır.  

 

Bayraktar – Subaru 

2007’nin Nisan ayında Japonya’nın en saygın otomobil markalarından Subaru’nun üreticisi 

Fuji Heavy Industries, Türkiye’de 13 yıldır Subaru otomobillerinin distribütörlüğünü yapan 

Bayraktar Holding’in %10 hissessini satın alarak şirkete ortak olmuştur.  

 

Yapı Merkezi – Mitsubishi, Obayashi & Kajima 

2006 yılının en büyük inşaat ihalesi olan 3,5 milyar dolarlık Dubai metrosunun yapımı 

Mitsubishi, Obayashi, Kajima ve Yapı Merkezi’nin oluşturduğu Türk-Japon konsorsiyumu 

tarafından gerçekleştirilecek. 28 Haziran 2006’da sözleşmenin imzalanmasından ardından, 

projenin 48 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. İhalede Yapı Merkezi’ne düşecek payın 1 

milyar dolar olduğu belirtildi. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Aykar 

önümüzdeki 10 yıl içerisinde firmanın Ortadoğu’daki iş hacmini 3 milyar dolar seviyesine 

ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. 

 

 

FİNANSMAN İLİŞKİLERİ 

 

Japonya’yla uzun yıllardır süregelen ikili finansman ilişkileri devam etmekte olup, Japon 

Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) aracılığıyla, Türkiye’deki birçok önemli projeye resmi 
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kalkınma yardımları ve ihracat kredisi olarak bugüne kadar toplam 8 milyar dolar destek 

sağlanmıştır.  

 

Ekim 1999 tarihinde birleşmelerine dek Japon Eximbank (JEXIM) ve gelişmekte olan 

ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik projelerine düşük faizli ve uzun vadeli 

kredi veren Japon Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu (OECF) Japonya’nın iki ana 

finansman kuruluşu olarak faaliyet göstermişlerdir. Bu iki kuruluş 1 Ekim 1999 tarihinde 

birleşerek Japon Uluslararası İşbirliği Bankası’nı (JBIC) oluşturmuşlardır.  

 

Daha sonra JBIC çatısı altına alınan Japon Eximbank (JEXIM) ile Türk Eximbank’ın ilişkileri 

şöyle özetlenebilir: 

 

• 1993 yılında imzalanan 23 milyar Yen tutarında, 7 yıl ödemesiz toplam 14 yıl vadeli bir 

kredi anlaşması ile başlamıştır. Söz konusu kredi serbest kredi niteliğinde olup üçüncü 

ülkelerde Türk girişimcilerinin gerçekleştirdiği projelere tahsis edilmiştir. Aralık 1996 

tarihi itibariyle söz konusu kredinin tamamı Türk Eximbank tarafından 5 ülkede, Türk 

müteahhitlerinin Kazakistan (4), Özbekistan (2), Kırgızistan (1), Azerbaycan (1) ve 

Rusya’da (1) gerçekleştirdiği 9 proje kapsamında kullanılmıştır. Kredinin geri ödeme 

süreci başlamış olup Şubat 2004 itibari ile kalan borç tutarı yaklaşık 12.3 milyar Yen’dir.  

 

• Üçüncü ülkelerde Türk işadamlarınca gerçekleştirilecek projelere orta ve uzun vadeli 

kredi desteği sağlamak amacıyla 14 Temmuz 1999 tarihinde imzalanan yeni bir 

anlaşma ile JEXIM’den Hazine Müsteşarlığı’nın garantörlüğünde 200 milyon Dolar 

karşılığı Yen cinsinden (30 milyar Yen) 3 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli yeni bir 

kredi sağlanmıştır. Bu kredinin 8.7 milyar Yen’i halihazırda hesaplarımıza girmiştir. Söz 

konusu krediden adı geçen projelere 102.7 milyon Dolar tutarında tahsisat sağlanmıştır: 

Khakasia Üniversitesi (Rusya), TOBB-TİM Ticaret Merkezi (Rusya), Merkez Klinik 

Hastanesi ve Stamotology Merkezi (Rusya), Minsk Oteli İnşaatı (Belarus), Taşkent Oteli 

(Özbekistan), Dostluk Oteli (Özbekistan) Bu kredilerler ilgili fon ihtiyacı için gerekli olan 

yaklaşık 74,2 milyon ABD Doları karşılığı 8,7 milyar Japon Yeni halihazırda 

hesaplarımıza girmiş olup, yaklaşık 62,9 milyon ABD Dolarlık kısmı kullandırılmıştır. 

Halen Rusya’da bazı projeler için onay süreci devam etmektedir.  
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Gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik projelerine düşük faizli ve 

uzun vadeli kredi veren Japon Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu’ndan (OECF) 1972 

yılından JBIC şemsiyesi altına alınmasına kadar olan süreçte çeşitli proje finansmanının 

yanı sıra program kredisi olarak toplam 388.9 milyar Yen kredi temin edilmiştir.  

 

JEXIM ve OECF kuruluşlarının 1 Ekim 1999 tarihinde birleşmesi ile oluşan Japon 

Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC)’ndan sağlanan krediler ise aşağıda gösterilmiştir: 

- Afşin Elbistan B Termik Santralı (58.5 milyar Yen/ 17 Aralık 1999) 

- Deprem Acil Yardım Kredisi (23.6 milyar Yen/ 22 Aralık 1999) 

- Makine Yenileme ve Dengeleme Projesi (2 milyar Yen/ 27 Ocak 2000) 

- Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (3.1 milyar Yen/ 14 Şubat 2000) 

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (959.8 milyon Yen/ 

15 Şubat 2000) 

- Orman Bakanlığı için araç alımı çerçevesinde ihracat kredisi (toplam 2.8 milyar Yen/ 

23 Ekim 2000)  

- KOBİ’lerin Desteklenmesi ile ilgili proje ile (27.5 milyar Yen/ 28 Mart 2000) bağsız 

kredi temin edilmiştir.  

- Köy Hizmetleri araç alımı için ihracat kredisi (780.5 milyon Yen /25 Ocak 2002) 

- DSİ için iş makinesi alımı için ihracat kredisi (1.5 milyar Yen/25 Ocak 2002) 

- İstanbul’daki köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirilmesi için kalkınma 

kredisi (12 milyar Yen/) 

- Boğaz Raylı Tüp Geçiş Projesi (Marmaray) için kalkınma kredisi (950 milyon 

dolar/Şubat 2005)  

 

Böylece JBIC’den bugüne kadar temin edilen kredi miktarı toplam 133 milyar Yen’dir. 1972 

yılından bu yana, önce OECF, Jexim ve JBIC şemsiyesi altında sağlanan kredilerin toplamı 

ise 767 milyar Yen’e ulaşmıştır. Bu tutarın 497 milyar Yenlik bölümü uygun koşullu 

kalkınma kredileri, geri kalan 270 milyar Yen’lik bölümü ise ihracat kredilerinden 

oluşmaktadır. Uygun koşullu kalkınma kredileri içerisinde belli bir projenin finansmanı için 

sağlananlar olduğu gibi program kredisi amaçlı olanlar da mevcuttur.  

 

1990'lı yılların başında yoğun olarak borçlandığımız Japon Samurai piyasasından 1992-

1996 yılları arasında toplam 560 milyar Yen tutarında kaynak temin edilmiştir. 1996 yılından 
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sonra ise Japon ekonomisinde yaşanan zorluklar nedeniyle 2000 yılına kadar herhangi bir 

borçlanma gerçekleştirilmemiştir. 2000 yılında Japon yatırımcıların yüksek getirili yatırım 

araçlarına karşı çekingen tavırlarını değiştirmeleri ile Samurai piyasası Türkiye'ye tekrar 

açılmıştır. 2000 yılında üç ayrı tahvil ihracı yoluyla toplam 140 milyar Yen tutarında kaynak 

temin edilmiştir. Arjantin’deki son mali kriz nedeni ile Japon yatırımcılar yatırım yapılabilir 

kredi notunu (BBB) altındaki ülkelerin ihraçlarına talep göstermediğinden 2001 yılından 

günümüze kadar geçen sürede Samurai piyasasından borçlanma yapılamamıştır. 

 

Samurai piyasasında ihraç edilen tahvillerin yanı sıra, 1992-1996 yılları arasında 

Avrupa'daki yatırımcıların Japon Yeni cinsinden tahvillere talep göstermesi nedeniyle Euro 

Yen piyasasında gerçekleştirilen dört ihraç ile toplam 160 milyar Yen tutarında kaynak 

temin edilmiştir. 

 

ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

 

� Türkiye-Japonya Ticaret ve Tediye Anlaşmaları (8 Şubat 1955 tarihinde Ankara’da 

imzalanmış, 3 Ocak 1956 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

 

� Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (12 Şubat 1992 tarihinde 

Ankara’da imzalanmış, 12 Mart 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

 

� Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (8 Mart 1993 tarihinde Ankara’da 

imzalanmış, 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

 

En Son Yapılan Etkinlikler 

- Japon Perakendeciler Birliği Heyeti ile Çalışma Yemeği, 12 Mart 2009 

-  “Japonya ile İş Yapmak – Mitsubishi Eğitim Seminerleri”, İstanbul, Bursa, İzmir, 26-27-29 

Ocak 2009 

- Türk-Japon İş Konseyi 16. Ortak Toplantısı, 2-3 Aralık 2008 

- JETRO İşbirliği ile Londra’da Türkiye Ekonomisi Semineri, 22 Ekim 2008 

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Japonya Ziyareti’ne Katılım, Haziran 2008 

- Kaizen Yönetim Semineri, 6 Mayıs 2008 
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- Japonya Ticaret ve Sanayi Odası Delegasyonu Türkiye Ziyareti ve 

  Türkiye – Japonya İş Olanakları Toplantısı, 28 Eylül 2007 

- Türk - Japon İş Konseyi Ortak Toplantısı, 16 Kasım 2006, İstanbul  

- Türkiye’de İş ve Yatırım Ortamı Semineri, 19 Ekim 2006 

- Türk- Japon İş Konseyi 15. Ortak Toplantısı, 16 Kasım 

- Türkiye'de Sermaye Piyasaları ve Yatırım Konferansı kapsamında  “Türkiye’de İş ve     

Yatırım Ortamı” Semineri, 24 Kasım 2005, Londra 

- Türkiye'de Sermaye Piyasaları ve Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen “Yeni      

Dönemde Türkiye’nin Yatırım Ortamı” Oturumu, 19 Kasım 2004, Londra 

- Türk - Japon İş Konseyi 14. Ortak Toplantısı ve Japon Kuruluşlar ile Temaslar, 19-22     

Ekim 2004, Tokyo 

- Başbakan R.Tayyip Erdoğan'ın Japonya Ziyaretine Katılım, 11-14 Nisan 2004, Tokyo 

- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün Japonya Ziyaretine Katılım,    

16-21 Aralık 2003, Tokyo, Osaka 

- Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve BT Seminerleri, 7 – 13 Aralık 2002, Tokyo,   

Osaka 

- Japon Parlamenterler ile Toplantı, 13 Temmuz 2002, İstanbul 

- 13. Ortak Toplantı, 14 – 15 Mayıs 2002, İstanbul 

- Japon Parlamenterler ile Toplantı, 9 Ocak 2002, İstanbul 

 

 

 


