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NOT: Japonya raporu TİM, Ticaret Bakanlığı ve Trade Map’ten oluşan
3 farklı kaynak kullanılarak hazırlanmıştır. Kaynakların belirtmiş olduğu
rakamlar arasında tutarsızlık gözlemlenmektedir.
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JAPONYA ÜLKE KÜNYESİ
•
•
•
•
•
•

Nüfus:
GSYİH:
Kişi Başı GSYİH:
Büyüme Oranı:
Enflasyon Oranı:
İşsizlik Oranı:

126,4 Milyon
5,2 Trilyon $
41 Bin $
% 1,21 (2018 Tahmini)
% 0,3
% 2,4

Japonya Ekonomisi:
Tarım ve Hayvancılık: Japonya’nın tarım piyasası son derece korunaklıdır. Tarımsal üretim
fiyatları dünya piyasalarının çok üzerindedir. Tarım sektörü hükümet tarafından yüksek
vergilerle korunmakta, Japonya’da üretilen ürünlere yüksek gümrük vergisi uygulanmaktadır.
Japonya’da toplam alanın ancak %13’ü tarıma elverişlidir. Pirinç üretilen en önemli tarım ürünü
konumunda bulunmakta, değer itibariyle tarımsal gelirin %22’sini, arazi itibariyle ise ekilen
alanın %50’sini oluşturmaktadır. Japonya seracılık yapılan alana göre dünya sıralamasında
dördüncüdür.
Ormancılık: Japonya’nın yaklaşık üçte ikisi orman olup, bu ormanların da üçte birisi milli park
konumundadır. Mevsimsel zorluklar, erozyonla mücadele ve mevcut ormanlardaki ağaçların
yaşlı olmaları nedenleriyle ülkede yoğun bir ormanlaştırma faaliyeti görülmektedir.
Sanayi: İmalat sektörü, Japon ekonomisinin itici güçlerinden olup, sektördeki işgücü verimliliği
90’lı yıllardan beri diğer sektörlerin çok daha üzerindedir. İmalat sektörünün GSYİH içerindeki
payı %27 civarında olsa da sektör diğer sektörler üzerinde çarpan etkisi yaratmaktadır.
o Çelik Sanayi: Japonya önemli bir çelik üreticisi ülkedir. Bu özelliği ile otomotiv ve makine
sektörlerinin de gelişmesine olanak sağlamıştır.
o Elektronik Sanayi: Elektrik ve elektronik teçhizat üretimi Japonya’nın başta gelen sanayi
dalıdır. Bu alandaki seri üretimi (TV, video, radyo, P.C, bilgisayarlar, bilgi işlem,
telekomünikasyon ürünleri) gerçekleştiren firmalar aynı zamanda elektronik devriminin
yaratıcıları olmuşlardır.
o Otomotiv Sanayi: Japonya binek otomobilleri üretiminde de dünyada ilk sırayı almaktadır.
Otomotiv sanayi, Japonya’nın ihracatında büyük paya sahiptir. Son zamanlarda Japon
firmaları denizaşırı ülkelerde yatırım yapmaktadır.
İnşaat: Japonya ekonomisinin önemli sektörlerin olan İnşaat sektörü, istihdamın ve GSYİH’nın
%10’unu oluşturmaktadır. Son yıllarda yaşanan fiyat savaşları ve özel inşaat yatırımlarının hızlı
bir şekilde azalması sektörü zor durumda bırakmıştır.
Enerji: Enerji sektöründe Japonya’da ön plana çıkan konular kömür, petrol, doğalgaz, nükleer
enerji hidrolik enerji vb. hususlardır. Enerji sektöründe elektrik ve şehirlerde doğalgazın üretim
ve dağıtımın serbestleştirilmesi gündemde olup, firmalar arasındaki rekabet artmaya
başlamıştır.
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Japonya’nın Serbest Ticaret Anlaşmaları:
• Japonya’nın Avrupa Birliği, Singapur, Meksika, Malezya, Şili, Tayland, Endonezya,
Brunei, ASEAN Ülkeleri, Filipinler, İsviçre, Vietnam, Hindistan, Peru, Avustralya ve
Moğolistan ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır.
Japonya ile AB arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması
• 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
• Japonya ile AB’nin gerçekleştirdiği STA, AB’nin bu zamana kadar gerçekleştirdiği en
kapsamlı STA olmuştur.

• Anlaşmaya göre, Japonya, AB'den ithal ettiği mal ve ürünlerin % 97'sindeki gümrük
vergilerini kaldıracaktır.

• Böylece Japonya'ya ihracat yapan AB şirketlerinin her yıl 1 milyar Euro’luk gümrük
vergisi tasarrufu olacaktır.

• AB'de benzer biçimde Japonya'dan ithal edilen ürünlerin % 99'undaki gümrük
vergilerini kaldıracaktır.
• AB'nin Japonya'dan ithal edilen otomobillere uygulamakta olduğu % 10'luk gümrük
vergisi 7 yıl içerisinde kademeli olarak ortadan kaldırılırken, buna karşılık
Japonya'nın da AB'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini
kademeli azaltılacaktır.
• AB şirketlerinin Japonya'daki demir yolları da dahil kamu ihalelerine katılımları
önündeki engeller kaldırılacaktır.
• Anlaşmayla birlikte, AB ile Japonya arasındaki yıllık ticaretin yaklaşık 36 milyar Euro
artması beklenmektedir.
Japonya ile STA’nın Türkiye’ye Etkileri:

• Gümrük Birliği'nin gereği olarak Türkiye, AB'nin ticaret anlaşmalarına da uyum
sağlamak durumundadır.

• Aksi takdirde AB ile STA imzalayan ülkeler, Gümrük Birliği sebebiyle Türkiye pazarına
ürünlerini tarifesiz satabilirken, Türkiye bu ülkelerle ayrı bir anlaşma imzalamadığı
sürece o ülke pazarlarına ürünlerini tarifesiz bir şekilde satamamaktadır.

• Japonya hali hazırda deri ve deri mamulleri sektöründe % 3 ile % 30 arasında değişen
oranlarda vergi uygulamaktadır.

• Türkiye'nin ise Japonya ile STA müzakereleri halen devam etmektedir.
• Son tur görüşmeler, aralık ayında Ankara'da yapılmıştır.
• Bu sürecin hızlanması ve Japonya'ya ihracat ve ortak iş olanaklarını artıracak bir
anlaşmanın ivedilikle imzalanması son derece önemlidir.
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Japonya’nın Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Uyguladığı Vergi Oranları

• Japonya’nın Uruguay raunttan bu yana gümrük vergilerinde yukarı yönlü bir artış
yaptığına rastlanılmamıştır.

• Ancak buna rağmen Japonya’nın deri ve deri mamulleri sektöründe uyguladığı vergi
oranları yüksektir.

• Özellikle 1 Şubat 2019’da yürürlüğe giren AB-Japonya STA’nın bir sonucu olarak deri
ve deri mamulleri sektörü gümrük vergilerinde AB lehine indirim yapılacak olması,
sektör ihracatçılarımızı negatif etkileyebilecektir.

• Japonya’nın Türkiye’ye Deri ve deri mamulleri sektörü vergi oranları:
o Ayakkabı
:
▪ Tekstil Ayakkabı, Spor Ayakkabı (6404) :
▪ Sentetik Spor Ayakkabılar (6402)
: %6 - %27 arasında değişmektedir.
▪ Deri Ayakkabılar (6403)
: %24 - %30 arasında ya da
4.300 yen/çift, (hangisi daha büyükse)
▪ Ayakkabı Aksamları (6406)
: %3 - %25 arasında değişmektedir.
▪ Lastik Terlik, Ayakkabı (6401)
: %6 - %27 arasında değişmektedir.
▪ Terlik (6405)
: %3 - %30 arasında ya da
4.300 yen/çift, (hangisi daha büyükse)

o Saraciye

: %3 - %16 arasında değişmektedir.

o Deri Konfeksiyon

: %10 - %16 arasında değişmektedir.

o Kürk Konfeksiyon

: %20
: %5

▪ Taklit Kürk

o Yarı İşlenmiş Bitmiş Deri

: %3 - %30 arasında değişmektedir.

o İşlenmiş Kürk

: %15 - %20 arasında değişmektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_64.htm
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JAPONYA’NIN DIŞ TİCARETİ
• Japonya;
o Dünya’nın en büyük 4. ihracatçısı, (738 Milyar $)
o Dünya’nın en büyük 4. ithalatçısı konumundadır. (748 Milyar $)
• Deri ve deri mamulleri sektöründe;
o Dünya’nın en büyük 54. ihracatçısı, (310 Milyon $),
o Dünya’nın en büyük 6. ithalatçısı konumundadır. (yaklaşık 12 Milyar $)
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Japonya’nın En Çok İhracat Gerçekleştirdiği Ülkeler

Japonya’nın En Çok İthalat Gerçekleştirdiği Ülkeler
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Japonya’nın En Çok Deri ve Deri Mamulleri İhracatı Yaptığı Ülkeler

Japonya’nın En Çok Deri ve Deri Mamulleri İthalatı Yaptığı Ülkeler
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Japonya’nın En Çok İhraç Ettiği Deri Ürünleri ve Ülkeler

• Japonya’nın 2018 yılında 310 milyon dolar değerinde gerçekleşen deri ve deri
mamulleri ihracatının 86 milyon dolarını yarı işlenmiş bitmiş deriler, 77 milyon
dolarını saraciye, 71 milyon dolarını ise ayakkabı ürün grubu oluşturmuştur.
o Japonya’nın 2018 yılı deri ve deri mamulleri ihracatında en fazla artış
yaşanan ürün grubu %19,1 oranındaki artışla ayakkabılar;
o En fazla gerileme yaşanan ürün grubu ise %44,6 oranındaki gerileme ile
işlenmiş kürk ürün grubu olmuştur.
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Japonya’nın En Çok İthal Ettiği Deri Ürünleri ve Ülkeler

• Japonya’nın 2018 yılında 12 milyar dolar değerinde gerçekleşen deri ve deri
mamulleri ithalatının çok büyük bir kısmını saraciye ve ayakkabı ürün grupları
oluşturmaktadır.
• Japonya, saraciye ithalatının %43’ünü Çin’den, %20’sini İtalya’dan
gerçekleştirirken; ayakkabı ithalatının %50’sini Çin’den %20’sini Vietnam’dan
gerçekleştirmektedir.
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Japonya’nın Alt Ürün Grupları Bazında Ayakkabı İthalatı

• Japonya’nın 5,5 milyar dolar değerinde gerçekleşen ayakkabı ithalatının %40’ını
tekstil ürünlerinden dokunmuş, spor ayakkabılar (6404) oluşturmaktadır.
o Japonya’nın ilgili ürün grubu ithalatı 2018 yılında %7,7 oranında artarak 2,2
milyar dolar değerinde gerçekleşmektedir.
• 2018 yılında değer bazında Japonya’nın ayakkabı ithalatı içerisinde gerileme
yaşanan tek ürün grubu 6402 GTIP kodlu sentetik spor ayakkabılar olmuştur.
o Japonya’nın sentetik spor ayakkabı ithalatı 2018 yılında %2,9 oranında
gerileyerek 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.
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TÜRKİYE – JAPONYA İKİLİ DIŞ TİCARETİ
Japonya’ya Sektörler Bazında İhracatımız

• 2018 yılında Türkiye’nin Japonya’ya ihracatı % 19,5 oranında artarak 478
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.
o Japonya, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 57. ülkedir.
o Bu dönemde deri ve deri mamulleri sektörü, toplam ihracattan aldığı %0,8
pay ve 4 milyon dolar değerindeki ihracatı ile 20. Sırada yer almıştır.
• Japonya, Türkiye’nin en fazla deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştirdiği
ülkeler arasında % 0,2 pay ile 61. sırada yer almaktadır.
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Japonya’ya Fasıllar Bazında Genel İhracatımız

• Türkiye’nin Japonya’ya fasıllar bazında ihracatına bakıldığında; en fazla
ihracatın 87. Fasılda yer alan motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler,
motosikletler ve diğer kara taşıtlarının oluşturduğu gözlemlenmektedir.
o İlgili ürün grubunda Japonya’ya ihracatımız %24,2 oranında artarak 71
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.
• En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 15 fasıla bakıldığında 2018 yılında en fazla
ihracat artışı hayvansal ve bitkisel sıvı yağlar ürün grubunda olmuştur.
o 2018 yılında Türkiye’nin Japonya’ya hayvansal - bitkisel sıvı yağ ihracatı
%126,6 oranında artarak yaklaşık 16 milyon dolar değerinde
gerçekleşmiştir.
• En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 15 fasıla bakıldığında 2018 yılında
ihracatımızda en fazla düşüş örülmemiş giyim eşyasında olmuştur.
o 2018 yılında Türkiye’nin Japonya’ya örülmemiş giyim eşyası ihracatı %21,3
oranında düşerek yaklaşık 9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.
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Japonya’dan Fasıllar Bazında Genel İthalatımız

• Türkiye’nin Japonya’dan fasıllar bazında ithalatına bakıldığında; en fazla
ithalatın 84. Fasılda yer alan kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletlerde
gerçekleştiği gözlemlenmektedir.
o İlgili ürün grubunda Japonya’dan ithalatımız %16,1 oranında düşerek 1,4
milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.
• En fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz ilk 15 fasıla bakıldığında 2018 yılında en fazla
ithalat artışı adi merallerden aletler ürün grubunda olmuştur.
o 2018 yılında Türkiye’nin Japonya’dan ilgili ürün grubu ithalatı %99 oranında
artarak 41 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.
• En fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz ilk 15 fasıla bakıldığında 2018 yılında
ithalatımızda en fazla düşüş sentetik ve suni devamsız lifler olmuştur.
o 2018 yılında Türkiye’nin Japonya’dan ilgili ürün grubu ithalatı %34,6 oranında
düşerek 24 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.
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Türkiye’nin Japonya ile Ürün Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri Dış
Ticareti

• Türkiye’nin Japonya’ya deri ve deri mamulleri ihracatı 2018 yılında %13,3
oranında gerileyerek 4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.1
o Türkiye’nin Japonya’ya ihracatının yaklaşık yarısını ise 1,9 milyon dolarla yarı
işlenmiş bitmiş deri ve işlenmiş kürkler oluşturmaktadır. Türkiye’nin
Japonya’ya ilgili ürün grubu ihracatı 2018 yılında %1,6 oranında artmıştır.
o Türkiye’nin Japonya’ya en fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci ürün grubu ise
toplam deri ve deri mamulleri ihracatından aldığı %32 payla deri ve kürk
konfeksiyondur.
o Türkiye’nin Japonya’ya deri ve kürk konfeksiyon ihracatı 2018 yılında %17,8
oranında gerileyerek yaklaşık 1,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.
• 2018 yılında Türkiye’nin Japonya’dan deri ve deri mamulleri ithalatı ise 2018
yılında %14,2 oranında gerileyerek 194 bin dolar değerinde gerçekleşmiştir.

1

İhracatçı Birlikleri Bilgi Sistemine göre Türkiye’nin Japonya’ya deri ve deri
mamulleri ihracatı 4 milyon $, Uluslararası Veri Sistemi ITC Trade Map’a göre ise
25 milyon $’dır.
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Yıllar İtibariyle Türkiye – Japonya Dış Ticareti
Birim: Milyon $
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Yıllar İtibariyle Türkiye – Japonya Deri ve Deri Mamulleri Dış Ticareti
Birim: Milyon $
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