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JAPONYA’NIN DIŞ TİCARETİ 
 

Japonya’nın ihracatı 
 
Japonya’nın dünyaya 2015 yılında 625 milyar Dolar değerinde gerçekleşen toplam 
ihracatının %21 ile önemli bir bölümünü Fasıl 87’de yer alan kara nakil 
vasıtaları(demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) oluşturmaktadır.  
 
Japonya’nın 2015 yılında 7 milyar Dolar değerinde gerçekleşen toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı ise toplam ihracatın %1 gibi çok düşük bir oranını 
oluşturmaktadır.  
 

 
 

 
Japonya’nın ithalatı 
 
Japonya’nın Dünya’dan 2015 yılında 626 milyar dolar değerinde gerçekleşen toplam 
ithalatında en önemli ürün grubunu, toplam ithalattan aldığı %20,5 oranında pay ile Fasıl 
27’de yer alan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler oluşturmaktadır.  
 
Japonya’nın 2015 yılında 4,5 milyar Dolar değerinde gerçekleşen toplam tekstil ve 
hammaddeleri ithalatı, toplam ithalatın %0,7’sini oluşturmaktadır. Japonya’nın toplam 
tekstil ve hammaddeleri ürünleri ihracat ve ithalatı karşılaştırıldığında ihracat fazlası 
gerçekleştirdiği söylenebilir.    
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Japonya’nın Tekstil ve Hammaddeleri İthalatı 
 
Japonya’nın 2015 yılında 4,5 milyar Dolar değerinde gerçekleşen tekstil ve hammaddeleri 
ithalatında en büyük tedarikçi, ithalatının %36’sının gerçekleştirildiği Çin’dir. Çin’den 
yapılan ithalat 2014 yılına göre %5 oranında düşmüş ve 1,6 milyar Dolar seviyesine 
ulaşmıştır.  
 
Türkiye, Japonya’nın toplam tekstil ithalatından aldığı %0,49 oranında pay ile Japonya’nın 
18. tekstil ve hammaddeleri tedarikçisidir. 2015 yılında Türkiye’den yapılan ithalat bir 
önceki yıla göre %16 oranında düşmüş ve 22 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.  
 

 
 

Japonya’nın Ev Tekstili İthalatı 
 
Japonya’nın 2015 yılı ev tekstili ithalatına bakıldığında geçen yıla oranla ithalatın %13 
azaldığı görülmektedir. Ev tekstili ithalatında %82 pay ile Japonya’ya en fazla ev tekstili 
ürünleri ihraç eden ülkenin Çin olduğu görülmektedir. Japonya’nın ev tekstili ithalatında 
en fazla dikkat çeken ikinci ülke ise %9 pay ile Vietnam’dır.  
 
Dünya’dan yaklaşık 2,8 milyar dolarlık ev tekstili ürünü ithal eden Japonya’nın ithalatının 
%95’ini Uzak Doğu ülkelerinden yaptığı görülmektedir. Türkiye, Japonya’ya ev tekstili 
ihracatında bir önceki yıla göre %4’lük bir azalma göstermiştir ve Japonya’nın en fazla ev 
tekstili ürünü ithal eden ülkeler sıralamasında 17. sırada yer almaktadır.  
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Japonya’nın Türkiye’den Yaptığı Ev Tekstili İthalatında Ürünler 
 
Japonya Türkiye’den 2015 yılında toplamda 626 milyon dolar değerinde ithalat yapmıştır. 
Bir önceki yıla göre Japonya’nın ülkemizden yaptığı ithalat %6 oranında azalmıştır.  
 
Japonya’nın Türkiye’den yaptığı tüm ithalatın %0,6’lık bir kısmı ev tekstili ürünlerini 
oluşturmaktadır. Japonya ev tekstili ihracında en fazla tuvalet ve mutfak bezleri ithal 
etmektedir. Bunun yanında geçen yıla oranla yatak çarşafları ithalatı %49, diğer ev tekstili 
ürünleri ise %43 oranında düşmüştür.  
 
Japonya’nın Türkiye’den yaklaşık 4 milyon dolarlık ev tekstili ürünleri ithalatı, bir önceki 
yıla oranla %4 düşmüştür. 
 

 
 

 
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE JAPONYA’NIN YERİ 
 

Türkiye’nin Japonya’ya ihracatı 
 
Türkiye, Japonya’ya 2015 yılında yaklaşık 334 milyon Dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirmiştir. Bir önceki yıla göre bu rakam %11 oranında azalmıştır.  
 
Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler içerisinde balıklar ve kabuklu hayvanlar toplam ihracatın 
yaklaşık %14’ünü oluşturmaktadır ve bir önceki yıla oranla %15 artış göstermiştir. 2015 
yılında Türkiye’nin Japonya’ya ihraç ürünleri içerisinde en çok dikkat çeken hububat, un 
ve nişasta ürünleri olmuş, bu ürün grubunda ihracat bir önceki yıla göre %31 artış 
göstererek 33 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 
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Türkiye’nin Japonya’ya Ev Tekstil ihracatı 
 
Türkiye’nin Japonya’ya ihracatının  %6’sını tekstil ürünleri oluşturmaktadır. Japonya’ya 
yapılan tekstil ihracatımızın yaklaşık %10’unu da ev tekstili ürünleri oluşturmaktadır.  
 
2015 yılında ev tekstili ürünlerinde Japonya’ya 2 milyon dolar seviyesinde ihracat 
gerçekleşmiştir. Ev tekstili ürünleri ihracatında en önemli ihraç kaleminin 593 bin dolar 
ile tuvalet ve mutfak bezleri olduğu görülmektedir. Ev tekstili ürünleri içerisinde 2014 
yılına oranla battaniyeler %29, yatak çarşafları %20, tuvalet ve mutfak bezleri %12 düşüş 
kaydetmiştir.  
 

 
 

 
Türkiye’nin Dünya’ya Ev Tekstili ihracatı 
 
Türkiye’nin Dünya ülkelerine yapmış olduğu ev tekstili ihracatına bakıldığında en fazla ev 
tekstili ihracatını yaklaşık %25 oranla Almanya’ya yapmış olduğu görülmektedir. Ev 
tekstili ihracatında Türkiye’nin en büyük ikinci pazarının 212 milyon dolarla ABD olduğu 
ve %12 paya sahip olduğu görülmektedir. Japonya ise ev tekstili ihracatı yapılan ülkeler 
sıralamasında 2,2 milyon dolar ihracatla 59. sırada yer almaktadır. 
 

 
 
 
 
 


