
ÇEYREK YÜZYILA DOĞRU 
Tokyo 2020 Olimpiyatları Japonya için “milat” olmuş 
gibi. Özellikle başkentte devreye girmesi planlanan 
uygulamalar ve “Tokyo Şanzelize Projesi” türü 
yüklenimler şehrin meşrebini ve çehresini 
değiştirecek. Nihonbaşi, Otemaçi, Şinbashi gibi 
merkezlerin transformasyonu ile “Doğunun 
Başkenti” 10 yıllık sürece yayılan gayrimenkul 
merkezli büyük dönüşümünü de tamamlanmış 
olacak. 


2020 sadece Tokyo için değil odamız için de önemli 
bir yıldönümü. Tohumları 90’lı yılların başında atılan 
ve bu sene 20inci kuruluş yılını kutlayan TTSOJ, 
olimpiyatları çeyrek yüzyılını doldurmuş olarak 
karşılayacak. Temennimiz ve amacımız Türkiye ile 
Japonya arasıdaki ticari ve sanayi ilişkilerinin de bir 
atılım yaparak bugünkü seviyelerin çok üzerine 
çıkmış olması yolunda (devamı arka sayfada).

Üç aylık bülten・季刊誌

四半世紀記念へ向かう 
 Tokyo２０２０五輪は日本にとって「紀元」の様なイベン

トになっている様で、特に首都で企画されている新応用
や「東京シャンゼリゼプロジェクト」等が都市の気質や
姿を彩る。日本橋、大手町、新橋等中心部の変貌した後
「東の都」の１０年も経て不動産中心の大変貌が完成す
る事となる。


２０２０年は当在日トルコ商工会議所にとっても重要な
記念年である。１９９０年代の初期頃種が出来今年は２
０年記念を祝いっているTTSOJが東京五輪を四半世紀を

完了としようとしながら満たす。我々の狙や願いごとは
日本とトルコの貿易・工業関係も進歩し現在の水準より
大きく上回ることである。


(続きは裏面).

20周年お祝い
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Çeyrek yüzyıla hazırlanırken (devam)  

Üyelerimizin beklentilerini karşılamak ve dahil oldukları 
sektörlerdeki farklılıklara uygun hizmet verebilmek 
amacı ile bu nüshadan itibaren dergimizin içerik ve 
yapısında değişiklere gidiyoruz. Okuyucularımızın 
faydalanabileceği, referans olarak kullanabilecekleri 
yazı, inceleme ve mülakatlara yer ayırmak 
amacındayız. 


Yeni çehre ile tekrar karşınıza çıktığımız bu sayımızda 
Odamızın ilk başkanı ile bir röportaja yer verdik. 21 yıl 
önce Japonya’nın en eski ve kapsamlı ticaret 
odalarından biri olan TTSOJ’nin kuruluş yoluna çıkan 
arkadaş ve büyüklerimizin hikayesini birinci ağızdan 
Enver Apaydın abimizden okuyacaksınız(sayfa 3).


Üyelerimiz arasında yaptığımız “2014 yılı değerleme ve 
2015 beklentileri” anketimizin sonuçlarını Japonya, 
Türkiye ve dünyadaki konjöktürü de göz önüne alarak 
sizler için derledik. Sonuçların işadamlarımızın 
raporlarında ve planlarında önemli bir referans noktası 
olacağını umuyoruz(sayfa 15).


2014 yılı Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan Dr. Shuji 
Nakamura ile bir söyleşimiz oldu. Japonya ve ABD’nin 
inovasyon başarılarının nedenlerini irdelerken bilim, 
teknolojide ilerlemek isteyen Türkiye ne yapmalı 
sorusuna cevap aradık (sayfa 9).


Fransız Lous Vitton, Hermes, Italyan Prada, ABD’li 
Coach gibi şirketlerin yarıştığı Japonya prestijli marka 
pazarına Türkiye’den de bir dünya markası katıldı. 
Makedonya’nın küçük bir köyünde 160 yıl önce 
mütevazi şartlarla başlayıp Osmanlı ordusunun 
tedarikçiliğinden Cumhuriyet döneminin önemli 
markaları arasına katılan Petek 1855’in dünya moda 
merkezlerine uzanan yolculuğunu anlatan derlememizi 
ilginç bulacağınızı umuyoruz (sayfa 12). 


Genel Kurul notlarını 16. sayfada özetledik.


Türkiye ve Japonya üzerine temel veri ve önemli fuar 
takvimlerine sayfa 17’den itibaren ulaşabilirsiniz.


20. yılımız ile beraber üye statülerimizi, iç tüzüğümüzü 
gözden geçirdik. Yeni Genel Kurul’umuzun hayırlı 
olmasını diliyoruz.


Erol Emed, Editör


(続き)  

今期より会員様のご期待によりお力添え出来ますよう、
それぞれ属する業種の特徴に合う様、四季報のコンテ
ンツや形式を変化する事とした。読者が様々のところ
で参照出来るコンテンツ（解釈、面談、記事等）を作
る事を目的とする。


こう言った様変わりしたこの第1号で、当在日トルコ商

工会議所の初期会長と面談をした。２１年前日本の最
も古く幅が広い活動が出来る商工会議所の一つである
TTSOJの創立の道に出た友人や先輩達の物語を当初の

エンベル・アプアユディン氏よりその時代背景を書い
た。


会員様の２０１４年の実績と２０１５年の見通しをア
ンケート調査し、経済状況を背景に分析した。このア
ンケート調査結果を事業者様が計画等をする際、ご参
照して下されば幸いです。


２０１４年のノーベル物理学賞を授賞した米カリフォ
ルニア大サンタバーバラ校教授中村修二先生と面談を
し、日本と米国でのイノベーションと技術発展を狙っ
ているトルコがやるべき事は何か、と言う課題に関し
て話をした。


 仏・伊・米系ブランドの存在感が大きく、日本の高級

ブランド市場にトルコからもブランドが参入した。１
６０年前マケドニアの小さい村で始まった謙虚な旅が
オスマントルコ軍にレザーグッズを供給し、そして共
和国時代に渡り世界の一流のブランド組となったペテッ
ク１８５５の物語をどうぞお読み下さい。


エメド・エロル、編集長
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English Abstract 

    In 2015 we are celebrating the 20th anniversary of the establishment of Turkish Chamber of Commerce and 
Industry in Japan(TTSOJ). We made changes to our organization to meet the challenges and make good use of 
opportunities in our third decade. We reorganized our newsletter to be a quarterly publication and realigned our 
editorial policies. You will find more relevant, and interesting pieces which will have long lasting value to our 
readers. We also have a new board with fresh initiatives on membership,  events, and communication. 


    We have two special interviews in this bi-decadal issue. The first one is with Mr. Enver Apanay about those 
founding days of TTSOJ. Mr. Apanay, who chaired the Chamber until he retired, recalls we started with 25 
members, 24 Turkish and one Japanese. The members had the benefit of knowing each other so the start was 
smooth. He has many fond memories dating back but thinks trade between the two countries have fallen behind 
its potential. 


    Our second special interview is with Mr. Bulent Payaslioglu who was the economic attaché in 1994. Mr. 
Payaslioglu came up with the idea of a Turkish chamber of commerce in Japan and was the person who 
organized Turkish merchants here to come together under one roof. He recalls that this initiative found strong 
support from both Japan and Turkish bureaucracy. He is especially indebted to MITI (Ministry of International 
Trade and Industry) and the Turkish Ambassador to Japan in 1995, Mr. Necati Utkan. Mr. Payaslioglu also thinks 
trade between Japan and Turkey has falled behind its potential and can easily double or triple.


    We had a frank discussion with Professor Shuji Nakamura, winner of the Nobel Price in Physics for his invention 
of Blue Ray along with his two Japanese colleagues. Professor Nakamura is an outspoken scientist. He argues 
that Japanese companies are successful innovators because of Japanese workers’ diligence and high quality 
consciousness of Japanese companies. He thinks innovation is in Japan’s DNA. To advance in innovation he 
advices countries like Turkey to send their young people abroad for studying and researching in the world’s 
leading universities. The shortest and surest way to improve innovation track record is to transfer technology and 
research directly from companies he thinks. 


    In this issue we introduced a 160 years old Turkish fashion company Petek 1855. Born in the Veles village of 
Macedonia, then part of the Ottoman Empire territory, Ismail Efendi was a leather craftsman, manufacturing 
harnesses and sandals for the Ottoman army. Following the first and second world wars the territory reorganised 
itself as Yugoslavia which later adopted various ethnic cleansing policies towards its minorities. Not willing to give 
up its cultural identity, in 1954 the family left their homeland and immigrated to Turkey, leaving everything behind 
even the craftsman tools. They started from scratch and established a small atelier in Istanbul in 1960. Growth 
followed quickly. Today, not only they have a world renowned brand for leather goods, but also manufacture for 
other brands, some of which are among the world’s best. Quality is Petek’s number one motto, both in production 
and in design. The current management considers itself as a big, enlarged family of 231 people, some of which 
have been with the company for more than 40 years. Petek bags and accessories are on sale in Japan’s most 
prestigious department stores.


    Our first expectations survey reveals that an overwhelming majority of our members had a very good 2014. 
Most expect robust conditions in 2015 for their respective businesses. A significant portion of TTSOJ members 
thinks interest from Japanese companies towards Turkey will increase, although a majority expects deterioration 
in Turkish economic performance. 


    Last year’s JETRO research found that Turkey became number 1 market for business expansion for Japanese 
companies surveyed in Europe. Russia dropped to number 2. Germany is number 3.
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Röportaj・面談: Enver Apanay 
Hazırlayan: Vaner Alper, バネルアルベル

Enver bey siz Türk Ticaret ve Sanayi Odası 
Japonya’nın (TTSOJ) ilk başkanıydınız. Bu yıl 
odamızın 20. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. 
Öncelikle yönetim kurulunu temsilen ve bütün 
üye ler imiz ve cemiyet imiz ad ına odamıza 
destekleriniz ve Türk cemiyetine katkılarınız için size 
kalpten teşekkür ediyorum. Odamızın gelecek 
dergisinde hātıralarınızı ve görüşlerinizi paylaşmak 
isteriz.


アパナイ氏は、在日トルコ商工会議所の初代会頭で
あられました。本年は当会議所創立２０周年の記念
すべき年を迎えております。まずは役員会を代表し、
全会員と在日トルコ人の名におきまして、商工会議
所およびトルコ人社会に大きく貢献され支援くださっ
たことに対し、心より感謝の意を表します。本日は、
設立当時の思い出やご意見を聞かせていただき、次
号の会報に掲載して会員の方にお伝えしたいと思い
ます。

Soru: Odamızın ilk günleri nasıldı? Üye bulmak, māli 
kaynak bulmak gibi güçlük çektiğiniz konular oldu mu?


Cevap: Yaklaşık 25 üye ile başladık. Bir tek Japon üye 
vardı, geri kalanların hepsi Türktü. Ofisimiz Türkiye 
büyükelçiliğindeydi. Bütün üyeler birbirlerini daha 
önceden tanıyorlardı. Bu nedenle anlaşmazlık 
olmuyordu. Māli sorunumuz da yoktu.


Ben Türk Ticaret ve Sanayi Odası Japonya’nın ilk 
başkanı olarak seçildim. Sağlık nedenleriyle 
yönetimden ayrılana kadar da bu görevde kaldım.


S: Başkanlığınız zamānından aklınızda kalan güzel bir 
hātıra var mı?

Q.設立当初の会議所はどのようなものでしたか。設立

にあたり会員の募集や資金面など、特に問題がなかっ
たのでしょうか。


Ａ．発足当時の会員数は約25であったと記憶していま

す。そのうち1社の日本企業を除く全てがトルコ人の経

営する会社でした。事務所はトルコ大使館の中に置き、
会員全員が会議所発足以前より顔見知りであったため、
意見の食い違いなどは全くありませんでした。良い人
間関係のもとで、スムーズに仕事を進めることができ
ました。資金面でも何の問題もありませんでした。私
は在日トルコ商工会議所の初代会頭に選任され、体調
を壊して辞任するまで職をまっとうしました。


Ｑ．会頭であられた当時より、特にご記憶に残ってい
る出来事があればお聞かせください。
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Soru: Kuruluş dönemi ve ardından gelen ilk yıllardan 
aklınızda kalan güzel bir hatıra var mı


C: Ticāret Odası sāyesinde Türkiye’den birçök önemli 
şahsiyetle tanışma fırsatım oldu. Odamızın ilk 
dergisinde de görmüşsünüzdür, zamānın Türkiye 
başbakanı Tansu Çiller hanımı ağırlamıştık meselâ.


S: Yakın zamanlarda Japonya Türkiye arasındaki ticāri 
ilişkilerde gelişme olmakla birlikte yine de ticāret hacmi 
beklenen seviyede değil. Bu konuda görüşleriniz 
nelerdir?


C: Karşılıklı ticāri ilişkilerin daha iyi olabileceği 
konusunda hemfikirim. Gerçi Türkiye’den gıda 
ithālatında gözle görülür bir artış odu ama bunu yeterli 
bulmuyorum. Türk şirketleri için gıda sektöründe çok 
daha büyük bir potansiyel var. Özellikle zeytinyağı ve 
makarna türleri için böyle. Deniz mahsülleri ve orkinos 
balığı için de büyük potansiyel var. Japon pazarına 
daha çok ürün sokulmalı. Diğer sektörler için 
Japonya’ya ihracat daha güç.


S: Siz Türksünüz ama Japonya’da doğup büyüdünüz. 
Türkiye ile ticāret yapmak kolay mı?


C: Ben şimdi emekli oldum. Ticāretle iştigal ettiğim 
zamanlarda yalnız Türkiye ile değil ABD dāhil birçok 
ülke ile ticāret yaptım. Doğrusunu söylemek gerekirse 
Türkiye ile iş yapmak kolay değildi. Māmāfih odamızın 
varlık sebeplerinden birisi de bu değil mi? İki ülke 
arasındaki ticāri ilişkilerin gelişmesine yardım etmeliyiz.


Ａ．商工会議所を通じて、私は多くのトルコ人の重要
人物に会う機会を得ました。会報にも記載があります
が、当時トルコ首相であったタンス・チルレル氏をお
迎えしました。


Ｑ．近年、日本トルコ間の貿易は確かに増加していま
すが、総規模としていまだに期待されるほどの成果が
得られてはおりません。どのようにお考えですか。


Ａ．両国間の貿易はより良くなってしかるべきだと考
えます。最近トルコからの食品部門での輸出はのびて
いますが、まだ十分とは言えません。トルコ企業のこ
の分野での潜在力はこんなものではないはずです。オ
リーブオイルとパスタは特にそう言えます。シーフー
ド（マグロなど）もそうです。日本市場へもっと積極
的なアプローチが必要です。他の分野については、日
本への輸出は容易ではないと思います。


Ｑ．トルコ人でありながら、日本で生まれ日本で育た
れました。トルコとビジネスすることについてどうお
考えですか？


Ａ．私はもうすでに引退しています。商売をしていた
頃は、アメリカを含め、トルコ以外の多くの国々との
取引がありました。正直に申し上げれば、トルコとの
ビジネスは決して簡単ではなかった。しかし、だから
こそ、商工会議所の存在する意義があるのです。より
良い日土貿易関係構築のために、努力を続けて参りま
しょう。


アパナイ氏、貴重なお話を本当にありがとうございま
した。

Enver amca’nın Oda’nın kuruluş yıllarına ilişkin yad 
ettiği dostluk ortamını ilk yönetim kurulu üyelerinden 
Murat Gökhan Kutluğ şöyle anlatıyor: “Enver Apanay 
çok muhterem bir insandır, annem ve babam ziyarete 

geldiğinde, Ziya Abilerle bizi Shibuya'daki evinde 
mangal partisinde ağırlamıştı. Babamla çok sohbet 

etmişti ve babam Türk Vatandaşlığını seçmiş bir 
Kazan Türkü'nün bu derece güzel bir İstanbul 

Türkçesi konuşmasına ve Türkiye'ye olan bağlılığına 
hayran kalmıştı” 

Oda’nın mali sıkıntısı olmaması ilk yönetim kurulu 
üyelerinin kollektif çabalarının sonucuydu. O günleri 
Necdet Demir şöyle anlatıyor “Türkiye’den ticari bir 

ekip gelmişti elçiliğe ve çabalarımıza destek 
olabilecekleri sinyalini vermişlerdi. Arkadaşlarla 

toplandık, yönetim kurulu olarak ortak bir karar aldık 
ve destek sözü veren sanayi odalarını yerlerinde 
ziyaret ettik. Yönetim kurulunun uyumlu ve verimli 

çalışmasının getirdiği ortak bir başarıydı”
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Röportaj・面談: H. Bülent Payaslıoğlu 
Hazırlayan: Erol Emed、エロルエメド

1993 yılında Tokyo’da Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
olduğunda görevdeki ilk izlenimlerini "Çoğunluğunu 
Boğaziçi, ODTÜ gibi Türk üniversitelerinin yanında 
Amerika ve Avrupa'nın seçkin üniversitelerinden mezun 
olmuş, İngilizceye hakim hatta Japoncayı da çok güzel 
konuşan genç Türk girişimcilerinin olduğunu görmekten 
son derece mutlu oldum" diyerek anlatan Bülent 
Payaslıoğlu hemen bu işyerlerini ziyaret eder. Halı, kilim 
gibi klasik turistik ihraç kalemi eşyaları satanlar, lokanta 
işletenler çoğunluktadır. Payaslıoğlu şunu gözlemler: 
Diğer yabancı ülkelerde de şahit olduğum gibi, hepsi 
kendi aralarında rekabet halindeydiler.  Bu anlamsız 
duruma son verilmesi için ve ayrıca Japon toplumu 
önünde yasal ve güçlü bir kimliğe sahip olmanın 
sağlayacağı avantajları dikkate alarak Türk girişimcileri 
"Türk Ticaret ve Sanayi Odası" şemsiyesi altında 
birleştirme faaliyetlerine başladım. Kendilerine ilk sözüm 
şu olmuştu. "Bu ülkenin nüfusu 120 milyon, siz ise 20-30 
kişisiniz. Basit bir hesapla adam başına 6 veya 4 milyon 
Japon düşer. Bu rakam ki dünyadaki birçok milletin 
nüfusundan fazla. Dolayısıyla adam başı hedef kitlenin bu 
zenginliği karşısında sizin kendi aranızda rekabete 
girmenize ne matematik ne de ekonomik açıdan bir gerek 
var. Bilakis rekabeti Japon firmaları ile sürdürünüz.


Soru: Odamızın ilk günleri nasıldı? Üye bulmak, māli 
kaynak bulmak gibi güçlük çektiğiniz konular oldu mu?


Cevap: Girişimci arkadaşları ikna etmekte 
zorlanmıştım. Çünkü hemen hemen hiçbiri Ticaret ve 
Sanayi Odası şemsiyesi altında bir araya 
gelinebileceğine inanmıyordu. Sayın Enver Apanay ile 
rahmetli Rasim Vahap beyefendilerinin katkılarını 
unutamam. Sayın büyükelçi Necati Utkan beyefendinin 
destekleri de bana çok güç vermişti. Ayrıca o zamanki 
adıyla MITI nezdinde yaptığımız başvuru sırasında 
bana yardımcı olan ve daha sonra Oda kurucuları 
arasında yer alan Japon avukatımızı da minnetle 
anıyorum.


Q:設立当時の様子を教えていただけますか。 

A:当初は商工会議所の設立の意義を理解されることは

簡単ではありませんでした。このような状況にあって
のエンヴェル・アパナイ氏、故ラースィム・ヴァハプ
氏のご尽力を忘れることはできません。当時の在日ト
ルコ大使のウヌトゥカン氏そして、通産省との会議な
どで一緒に働いていただいた弁護士の方のこともあり
がたく思い出されます。


Ｑ. 設立当時に関わる思い出などをお聞かせ願えます

か


当会の設立に大きく貢献された一人の当時の商務参事
ビュレント・パヤスロール氏から貴重なお話をいただ
きました。
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Soru: Kuruluş dönemi ve ardından gelen ilk yıllardan 
aklınızda kalan güzel bir hatıra var mı?


Cevap:  İlki, MITI'ye izin başvurusu için gittiğimizde 
"Türk Odasının kurulmasını neden geciktirdiniz, sizi 
daha önceden bekliyorduk..." dedikten sonra bizi çok 
samimi olarak kutlamışlardı.


Odanın açılışının devrin başbakanı Prof, Dr. T. Çiller’in 
Japonya'ya yapacağı resmi ziyaret programı 
kapsamında sayın başbakan tarafından yapılması 
heyetler içindeki Türk ve Japon devlet temsilcileri ve 
işadamları huzurunda gerçekleşeceği için çok ciddi 
yankılar çıkaracaktı. Nitekim öyle de oldu: Girişimi 
gerçekleştirenler olarak her iki ülkenin temsilcilerinden 
samimi övgü ve kutlamalar almıştık 

Soru: Yakın zamanlarda Japonya Türkiye arasındaki 
ticāri ilişkilerde gelişme olmakla birlikte yine de ticāret 
hacmi beklenen seviyede değil. Bu konuda görüşleriniz 
nelerdir?


Cevap: Türkiye -Japonya ekonomik ilişkilerinin 
gelişmesi isteniyorsa, öncelikle AB ve ABD ile olan 
ilişkilerimize gösterdiğimiz ilgiyi Japonya için de 
göstermeliyiz. Bunu sağlayabildikten sonra yapılması 
gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:


1. TTSOJ rehberliğinde, Türk-Japon kamu ve özel 
Sektörlerinin işbirliği altında, Japonya’da ticaretin 
yoğun olduğu şehirlerde sanayi, tarihi ve turistik 
varlıklarımız ile ihraç mallarımızı tanıtan 
kampanyalar başlatılmalı temsilcilikler açılmalıdır.


2. Japonlar kendi pazarlarında gördüğü mallar için 
yatırım yapmaya daha müsaittir. Çünkü Japon dış 
ticaret rejimi ithal edilen mallara dünyada benzeri 
bulunmayan bir standart uygulamaktadır. 
Dolayısıyla Japon pazarında dolaşan bir mal 
kalitesi, dizaynı, fiyatı v.s. ile de son derece cazibeli 
bir mal anlamına gelmektedir. Japon yatırımcılar da 
menşe ülkede bu mal üzerine kolayca yatırım 
yapabilmektedirler. 


3. Türkiye hakkında sürekli raporlar hazırlayan 
ülkemizi düzenli ziyaret eden veya ofis açan resmi 
veya yarı resmi kuruluşların (JICA, JOI gibi) 
misyonları ile tesis edilecek sıcak ilişki, Japon 
sermayesinin Türkiye'ye akmasında rol 
oynayacaktır.

Ａ．通産省に商工会議所の設立申請をした際に、どう
してもっと早く来られなかったのですかと言われたこ
とは今でも心に残っています。


商工会議所の設立発表を訪日予定のあった当時のトル
コ総理タンス・チルレル氏にお願いし、日本トルコ両
国の政財界の著名人に向けての宣伝効果を図ったのも
大当たりでした。


Ｑ．近年の日本トルコ間の貿易は拡張を続けています
が、まだまだ満足のいくレベルではありません。どう
お考えですか。


Ａ．日本との貿易を拡大するには、EUや米国との貿易

に寄せるのと同様の関心を日本に対しても持ってもら
う努力をすべきです。これを大前提にやるべきことを
次のように考えています：


1. 日本の大都市にトルコの魅力及びトルコ製品を紹介

する貿易センターを設けるべきです。


2. 日本のビジネスマンは日本市場に既に進入している

製品により関心を持っています。日本の厳しい品質水
準をクリアしている製品については、比較的に積極的
に取引を検討していると思います。


3. トルコについて常に情報収集を行っているJICA（国

際協力機構）やJOI（海外投資情報財団）のような機

構と緊密の関係を持つことが、トルコへの投資を促す
働きをすると思います。


4. 製品の価格を日本円で示すことで為替の心配がなく

なりますので、トルコ製品の魅力が増すでしょう


Ｑ．ご経験に基づいて教えていただきたいのですが、
トルコとの又は日本との貿易に関して特別に難しいと
ころがありますでしょうか。


Ａ．トルコの企業を大きく三つのカテゴリーに分ける
ことができると思います。１）国際的に活躍する組織
化された企業。日本企業にとって一番取引しやすい相
手です。２）製造や価格に関して世界基準をクリアし
ているのにサプライチェーンが弱い企業。難しい相手
です。３）品質も価格も仕事のやり方も適切ではない
のに海外に進出しようとしている企業。こういう企業
はまず自らの努力が必要です。
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4. Türk mallarının Japonya'ya ihracı sırasında Japon 
ithalatçısının Türk ihracatçısına açtığı akreditiflerde Yen 
uygulamasının yaygınlaşması teşvik edilirse arbitraj 
kayıpları önlenir, mallarımız daha cazip hale gelir. 


Soru: Görev yaptığınız dönemdeki ve daha sonraki 
yıllarda diğer ülkelerdeki tecrübelerinize göre Türkiye ile 
ticaret yapmak kolay mı? Japonya ile ticaretin getirdiği 
ilave külfetler var mı?  

Cevap: İhracat ve İthalatçılarımızı A, B,ve C gibi 3 
kategoride görmekteyim: A kategorisini, holdingleşmiş, 
başta bankacılık olmak üzere sanayi, ticaret, tarım, 
hizmet gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar 
oluşturmaktadır. Genelde kalite, fiyat, tedarikte 
devamlılık gibi uluslar arası standartlara uyma başarısını 
yakaladıkları için yabancıların tercihidirler.


B kategorisinde, fiyat ve kalitede başarılı olan ama 
tedarikte devamlılık sağlayamadıklarından yabancılar 
tarafından fazla itibar görmeyen firmalar vardır


C kategorisinde ise, fiyat, kalite, rekabet ve tedarikte 
devamlılığa kayıtsız kalan, girdikleri işlerde 
dünyalıklarını yapma peşinde koşan, milli değerleri ve 
ticaret ahlakını hiçe sayan firmalar vardır ki, işte bunlar 
her ülke ile olan ilişkide yüzümüzü karartmaktadırlar.


Öte yandan Japon dış ticaret ve sağlık standartları 
bizim ihracatçılarımız için çok büyük bir engel 
olmaktadır. Bu hususta Tokyo görevim sırasında 
karşılaştığım sorunları katıldığım Türk-Japon Ekonomik 
İşbirliği toplantılarında hep dile getirip gerekli 
mercilerinin dikkatlerine sunmaya çalışmaktayım.


Kanaatimce Türk ihracatçılarının bu konularda bilgi 
sahibi olmaları yönünde, 20 yıldır Japon piyasasında 
başarı ile yaşamını sürdüren TTSOJ'a ciddi 
sorumluluklar düşmektedir.

一方で、日本の輸入及び衛生に関する規制の厳しいこ
とが常に問題となっています。トルコ企業に適切なガ
イダンスをすることも、在日トルコ商工会議所の大事
な役目の一つではないでしょうか。
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Shuji Nakamura’nın öğrencisi Bilge İmer ODTU Metalurji 
ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Asistan Prof. Dr. 
olarak araştırmalarına devam ediyor. Prof. Nakamura’nın 
en önemli özelliğini mütevazi olması olarak tanımlayan 
İmer hocasını “bilimsel konuları çok net, basit anlatır ve iyi 
özetler, her zaman güler yüzlüdür, gösterişten çok uzaktır” 
diye hatırlıyor. Nakamura’nın çalıştığı konulara her zaman 
hakim olduğunu ve doğru insanlarla çalışmasını bildiğini 
ilave ederken “dürüst, korkusuz ve dobra biridir” diyor.


Türkiyede inovasyon konusunda ise şöyle düşünüyor: 
“İnovasyonu sektörel anlamda yorumlamak daha sağlıklı 
olacaktır ancak genel olarak inovasyon bilgiye hakimiyet, 
yaratıcılık ve icraat için doğru bir sisteme (politikalar, özel 
sektör-kamu-enstitüler iş birliği, vb.) ihtiyaç duyar. Türkiye 
yaratıcılık konusunda oldukça zengin bir ülke, ancak doğru 
sistem ve/veya zaman zaman bilgiye hakimiyet eksikliği 
inovasyonu sınırlayan vektörler. Bilgi derinliği bir şekilde 
yakalanır ancak sistem doğru oturmaz ise inovasyon 

Profesör Nakamura kendisine iki Japon meslektaşı ile beraber 
2014 Nobel Fizik Ödülü’nü kazandıran çalışmasını yaptığı 
zaman sadece yüksek lisans (master) sahibi bir 
araştırmacıydı. Daha sonra doktorasını alan, halen de ABD 
California Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü’nde 
profesörlük ve program direktörlüğü yapan Shuji Nakamura 
mavi ışık LED’nin mucidi olarak biliniyor. Türkiye ve diğer 
gelişmekte olan ülkelerde inovasyon üzerine bir söyleşi 
yaptık. 

Shuji Nakamura Japonya normlarına göre aykırı bir bilim 
adamı. Japon şirketleri, sınav odaklı eğitim sistemi ile fikri 
mülkiyet mevzuatına karşı eskiden beri yaptığı eleştirilerle 
biliniyor. Öte yandan Japonların dürüstlüğü, güvenilirliği ve 
mühendislik kültürünü öven Nakamura Japonlar namuslu 
oldukları  için inovasyon yapabiliyorlar görüşünde (devamı 
arka sayfada).

２０１４年のノーベル物理学賞を授賞した米カリフォル
ニア大サンタバーバラ校教授中村修二氏（６０）とトル
コを含む新興国でのイノベーションの状態について面談
をした。


ノーベル賞を受賞したきっかけとなる青色ＬＥＤの革命
的な研究を行った時代、まだ学院修士しか獲得していな
かった中村氏は、物議的な科学者でもある。日本のIP(知

的財産)法や入学試験を重視している教育システム等に関

して批判的なコメントをされ続けている一方で、日本人
の正直さや信頼性、物作りの文化を高く評価され、日本
人が正直であるからこそ技術革命（イノベーション）が
出来ると説明されている。

Profesör Shuji Nakamura ile söyleşi 
中村修二教授と対話 
Hazırlayan: Erol Emed, エロルエメド

TTSOJ, Sayı: İlkbahar 15/２０１５年春版	 	 	 	 	 	 	 	 	 �9



Soru: İnovasyon Japonların DNA’sında var dediniz. 
Bunu toplum ve kültür olarak, Kaizen veya TQC gibi 
Japonlara özel yöntemler geliştirmeye yatkın diye 
anlayabilir miyiz? Bu yöntemler başka ülkelerde de 
taklit edilebilir mi? Japonya doğal kaynakları 
olmayan bir ülke sizce bu özellikleri sayesinde mi 
kaynak eksikği sorununun üzerinden geliyor. ?


Cevap: Japonlar dürüst insanlar, yalan söylemezler. 
Mesela ben bir (teknik) çizim yapıp sipariş versem 
ve bu cihazı tedarikçilerime göndersem onlar da üç 
ayda yaparız deseler o prototip üç ay sonunda 
yapılır. Kalitesinde hiç bir sorun yoktur. Ama 
Amerika’da hiç bir zaman bu siparişi üç ayda 
alamazsınız. 6 ay sürebilir. Geldiği zaman da 
çalışmaz. Çin’de de böyle. Japonya farklı, bu 
nedenle Japonlar çok iyi ürünler imal edebiliyorlar. 
Bu Japonların bir özelliği. Dürüstler ve yalan 
söylemiyorlar .Diğer ülkelerde yalan söyleniyor. 
Kaizen iyi bir ürün yapmak için önemli ama diğer 
ülkelerde taklit edilemez.


Soru: Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için 
inovasyonu geliştiren en iyi yöntem sizce nedir, 
METI (Sanayi Bakanlığı) veya NEDO (Yeni Enerji ve 
Sanayi Teknolojisi Geliştirme Enstitüsü) gibi 
kuruluşların desteği fayda sağlar mı?

Japon ürünlerini kalite bakımından dünyada bir numara 
olduğu söyleyen profesör Nakamura fikri mülkiyet 
kanununda yapılması düşünülen değişiklerin 
Japonya’nın aleyhinde olacağı görüşüne. İnovasyonun 
Japonların DNA’sinde olduğun belirtirken, inovasyonun 
serpilip gelişebilmesi için risk sermayesi piyasasının 
gelişmesinin önemine değiniyor, etkin ve verimli bir 
hukuk sisteminin gerekliliğini vurguluyor. LED ışığının 
geleceği hakkında ise mavi ışığın verimlilikte sorun 
yaşadığını, ileride tüm LED ışığının lazere dönüşeceğini 
öngörüyor. Ayrıca lazerin iletişim sektöründe de önemli 
bir faktör olacağı görüşünde. 


Profesör Nakamura’ya göre Japonlar globalleşmede 
geç kaldılar. Gençlere daha fazla uluslararası tecrübe 
edinmelerini öğütleyen bu bilim adamı ile FCCJ’de 
yaptığı basın toplantısının ardından Türkiye ve 
gelişmekte olan ülkelerde teknolojinin gelişmesi ve 
inovasyon üzerine bir söyleşi yaptık (edit edilmiştir). 

日本の製品の質は世界一であると発言、日本の知的資
産法が変更されてしまえばより状況は悪くなると考え
ている。イノベーションは日本のDNAにあると発言

し、イノベーション繁栄する為ベンチャーキャピタル
市場の発達や友好的な裁判（知的資産に関して）の重
要性を重視する中村氏はLEDの将来に関しては効率を

考えた場合、レーザー照明はLEDと変わるであろうと

言う予測をされていて、通信業界でもレーザ照明の時
代が来ると予測されている。


日本はグローバル化が遅れている事を指摘しながら、
日本人が海外で経験を積む事が必要であるとおっしゃっ
ているこの中村教授とトルコを含む新興国のイノベー
ションについて面談した.（面談は東京外国人特派員ク

ラブでの記者会見の後、全体を短くし一部の文書等を
編集した）

Q:イノベーションは日本人のDNAに存在していると

のご発言でしたが、この意味は日本の社会や文化が
「改善」或いはTQC等のような特別な工夫を考え易

くなっていると理解して良いのでしょうか？同様の
工夫は他の国よりも真似出来るという事ですか？日
本は資源国ではないからこそイノベーションに結ぶ
道が出来たのでしょうか？


A: 日本人は正直で嘘は言わない、例えば私はある

設計をして設計図をメーカーに注文したら、約束期
間内に（３ヶ月なら３ヶ月以内）必ずその製品が出
来上がる。でも米国では同じ注文を３ヶ月では絶対
手に入らない。６ヶ月以上になるかも知れない上、
出来上がりの物か待ったにも拘らず結局正当に動か
ないなど、中国も同様。日本は違う。だから日本人
はとてもいい製品を作れ、これは日本人の特徴であ
り、日本人は正直で他国ては違い嘘は少ない。「改
善」はいい製品を作る為に重要だが他の国では容易
に真似は出来ないであろう。


Q: トルコの様な発展途上国でイノベーションを拡大

する最もよい方法はなんですか？通産省やNEDOの

様な機構の支援は役に立つ？
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Cevap: NEDO veya METI temel olarak çok fazla 
fayda sağlamaz. Bu bir DNA meselesidir. Bu işi bir 
sistem olarak düşünün. Bir sistemde pek çok parça 
vardır. Japon şirketleri en iyi kalitedeki parçalardır. Bu 
denli mükemmel parçaları bir araya koyarak iyi bir 
sistem kurabilirsiniz. Bu nedenle orjinal ürünler ve 
inovasyon yapabilirsiniz. Japonya’nın diğer ülkelerin 
ilerisinde olmasının sebebi budur.


Soru: Sizce devletin NEDO gibi kurumlar aracılığı ile 
bilimin belli bir bölümünü diğerilerine tercih edip 
teşvik vermesi faydalı değil mi?


Cevap: Devlet desteği ve fonlama çok önemli ve 
gerekli. Bilmiyorum, ama bence Japonya inovasyona 
yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sonuç 
alamadı. Fonlamalar tamamen yanlış yerlere 
(teknolojilere) yapıldı. Bazen faydalı oldu.


Soru: Devlet desteği modeli verimsiz ise gelişmekte 
olan bir ülke nasıl bir yol izlemeli, en iyi model nedir?


Cevap: En iyi yöntem yurtdışına gitmektir. ABD, 
Japonya gibi ülkelere gidip en iyi araştırmayı 
yapacağınız üniversite ve hocayı seçmelisiniz. Hangi 
hoca hangi üniversite araştırma konusuna göre 
değişir.


Soru: Türkiye gibi ülkelerin Japonya’dan tekonoloji 
transferi yapmasi için en iyi yöntem nedir?Teknolojiyi 
nasıl alabiliriz? Şirketler aracılığı ile mi, hükümetler 
arası ilişkiler ile mi, yoksa bireysel çabalarla mı?


Cevap: Bence en iyi yöntem şirketler yolu ile olandır. 
Japon hükümeti çok muhafazakardır. Japon şirketleri 
o kadar muhafazakar değil, bazı durumlarda çok 
girişkendir.


Soru: Sizce iyi bir IP hukuku nasıl olmalıdır? Risk 
sermayesinin inovasyon için önemli olduğunu 
söyleyebilir miyiz? IP kanunları mucitin mi şirketin mi 
hakkını korumalı?


Cevap: Bilmiyorum ama hangi ülkede olduğunuza da 
bakar. Amerika’da herkes şirket kurabilir, risk 
sermayesi de var, bu durumda IP şirketin olsa da 
sorun yok. Ama Japonya’da bütün bilim adamları 
büyük şirketlere girip maaşlı çalışan oluyorlar. Bu 
durumda IP’nin şirket elemanına ait olması bir teşvik 
unsuru. Japon patent kanununa göre şirket mucite 
makul bir tazminat vermek zorunda. Amerika’da 
şirkete girerken tüm IP haklarını şirkete devreden 
taahhütname imzalatıyorlar.


A: NEDOなどの支援はそれほど重要ではないと思う。これ

はDNAの問題であり、イノベーションをする事をシステム

として考えて下さい。システムには部品が数多くあります。
日本の企業は高品質で、こんな質のいい部品をアセムブル
するだけでもいいシステムを出来上がる。よってオリジナ
ルの製品を作ってイノベーションも出来る。だから日本が
進んでる。Q: NEDOの様な機構を通して、ある技術や分野

を他の技術によって支援する事は良くないのですか？


A:公的な支援やファンディングはもちろん大変大事で重要

です。しかし、何故か日本はイノベーションを支援しよう
としているが失敗している。ファンディングされた技術の
方向性が違いだが、たまにいい結果も出た。


Q:公的支援の効率が低いのであれば、発展途上国を中心

としてイノベーションをしたい国がなにをするべきですか？
最も良いモデルは何ですか？


A:方法としてベストなのは海外に行く事である。米国・日

本の様な先進国でベストリサーチが出来る大学や教授を選
ぶ事だ。研究テーマによって大学や先生は異なる。


Q: トルコの様な国は日本より技術移転をどうやって出来

ますか？企業と企業コラボレーションか、双方政府のコラ
ボレーションか個人的な関係か？


A:企業がベストの道です。日本の政府は超保守的である

が、日本の企業はそれほど保守的ではない。場合よってと
ても積極的でもある。


Q:最もよいIP法（知的資産法）はどんなものですか？ベン

チャーキャピタルは重要ですか？いわゆるIP法が発見者の

味方であるべきか企業の味方であるべきか？


A:よくわからないが国にもよりますね。例えば米国ではス

タートアップ企業やベンチャー企業をすぐ作れる。その場
合知的資産が会社の資産であっても問題ない。しかし日本
は別。サイエンティストはほとんど大き企業にサラリーマ
ンとして入社する。そうすると知的資産が社員のものにも
なる事がやはり必要。インセンティブになる。日本の特許
法では発見者にも妥当なボーナスが出る。米国では入社す
る前に全ての知的資産を会社のものにすると合意書で署名
されられる。
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Soru: Osmanlı ordusunu donatmış bir müteşebbis 
geçmişiniz var, 160 yıllık bir tarih. Bize 
kısaca Petek'in başlangıcını anlatır 
mısınız? 


Cevap: Dedemin dedesi İsmāil efendi 
Makedonya’nın Veles (Türkçe adıyla 
Köprülü) şehrinde tabakçılık (hayvan 
postlarını işleyerek deri üreticiliği) yapar 
ve tabakladığı bu deriler ile de eğer, 
koşum ve çarık yapıp satarmış. Bugün 
hayatta olan āile fertleri olarak bizler 
āile mesleğimizin geçmişi ile alâkalı 
olarak sadece 160 yıl önce 1855 tarihli 
bir belgeye ulaşabildik. Esāsen 
soyumuz ve mesleğimiz çok eskilere 
dayanmakta; 1474 yılında Fatih Sultan 
Mehmet’in emriyle Konya Karaman’dan Balkanlara 
göç etmiş bir āileyiz. Dedemiz İsmāil efendiden önceki 
āile fertlerimizin de saraçlık mesleğini icra ettiklerine 
inanıyorum. Mālumunuz saraçlık da tarihteki en eski 
mesleklerden birisidir; 4000 yıldır yapıldığı 
düşünülmekte.

Q: オスマン帝国軍に装備を提供したという過去の輝か

しい業績、160年の歴史がおありで

す。そもそもペテキはどのように産
声をあげたのでしょう。お聞かせ願
えますか。


A: 祖父のまた祖父の名はイスマイル

と言い、マケドニア国のヴェレスと
いう町(トルコ名はキョプルル)で皮を

なめし、鞍や靴などを始め馬具全般
を作って売る仕事をしていたそうで
す。今日我々は160年前の1855年ま

で記録をたどることができました。
しかし、一族そして革.の仕事の歴史

はさらに昔にさかのぼるのは必至です。
そもそも、イスタンブールを勝ち取ったメフムド二世
の命により、1474年にコンヤのカラマンからバルカン

半島に移り住んだのです。ですから、イスマイルより
もっと前から革製品を作っていたと信じています。何
しろ、革を扱う仕事は4000年もの歴史を持つわけです

から。

JAPONYA’DA TÜRK MARKASI “PETEK 1855” 
「ペテキ１８５５」日本進出トルコのファッションブランド 

Hazırlayan: Vaner Alper, バネルアルペル


Distribütörlüğünü üyemiz StraManagement Corp’un yaptığı ve Japonya’da düzenli olarak her mevsim kendi 
sergisini bağımsız olarak düzenleyen tek Türk moda markası olan “Petek 1855” üç yıldan beri Tokyo ve Osaka’nın 
gözde mağazalarında satılmakta. Petek Sarāciye A.Ş. beşinci nesil genel müdürü sayın Hamdi Saraçkardeşler ile 
Japonya pazarı hakkında konuştuk. 

当商工会議所メンバーであるストラマネジメント株式会社が総代理店を担うPETEK 1855（ペテキ）は、現在日本

で毎シーズン展示会を開催する唯一のファッションブランドであり、3年来、東京および大阪の有名店舗での販売

実績があります。PETEK革製品株式会社の5代目社長であるハムディ・サラチカルデシュレル氏に、日本市場に関

してお話を伺いました。
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Soru: Daha sonra cumhuriyet Türkiye'sinde girişiminizi 
büyüttünüz. Markalaşmanız nasıl oldu? 
Cevap: Biz Yugoslavya’da Türk azınlıklara uygulanan 
baskılar sonucu 1954 yılında Türkiye Cumhuriyetine 
serbest göçmen olarak gelmişiz. Bu göç ile āilemiz 
İstanbul’a yerleşmiş.  Veles’teki rahat yaşamlarını 
İstanbul’a taşıma imkânları olmamış. Ellerinde ne var 
ne yok Veles’te bırakmak zorunda kalmışlar. Bu 
sebeple dedelerimiz ve babalarımız İstanbul’daki ilk 
yıllarında buradaki çeşitli firmalarda mesleklerini icra 
ederek yeni bir hayat kurmaya çalışmışlar. 1960 yılında 
dedem ve kardeşi İstanbul’da kendi üretimlerini 
kurmuşlar. 1968 yılında ise çocuklarını kendi yanlarına 
almayıp, onlara ayrı bir üretim atölyesi kurmuslar. 
Dedemler iç piyasaya satış yaparken babam ve 
amcalarım ihrācat yapma yolunu seçmişler. İlk 
yaptığımız ihrācatlar OEM işler olmuş. Kendi markamız 
ile dış pazarlarda yükselişimiz 1991’de Sovyetler 
birliğinin dağılması ve Bağımsız Devletler Topluluğunun 
oluşması ile başlayan süreçte bu toplulugun ülkeleri ile 
başlayan ticāri ilişkilerimizin güçlenmesi ile oluştu. 
Bugün bu geniş coğrafyanın hemen hemen her 
şehrinde ürünlerimiz satılmakta.


Soru: Petek'i diğer Türk ve yabancı markalardan ayıran 
özellikler nelerdir? 

Cevap:En önemli ozelliğimiz kalite anlayışımız. 
Yaptığımız her ürünü elimizden geldiğince en iyi şekilde 
üretmeye odaklı bir zihin yapısına sāhip bir ekibimiz 
var. Hālihazırda 231 kişilik büyük bir aileyiz. Bu ekip 
içinde 138 kişi 10 yılı aşkındır bizim ile birlikte 
çalışanlardan oluşmakta. 40 senedir bizim ile birlikte 
çalışan, hatta ve hatta babası ve dedesi dahil üç 
nesildir Petek çatısı altında çalışan arkadaşlarımız 
bulunmakta.


Bu kalite anlayışını tasarıma da yansıtmış oluyoruz. 
Genç tasarımcımız Oliver Ruuger hem Londradaki 
ofisinde hem İstanbul’da bizlerle çalışarak 
koleksiyonlarımızda kullanılan malzemenin iyi ve güzel 
taraflarını en iyi şekilde ifāde edecek modelleri 
önermekte. Örneğin ilkbahar yaz koleksiyonumuzdaki 
geyik derisinden çantalarımızı görmenizi isterim. 
Japonya’da da Precious dergisinin Şubat sayısında 
çıktık zāten bakabilirsiniz. Dünyanın en nārin 
derilerinden olan geyik derisini sert yapılı çantalarda 
kullanmak deriyi yazık etmek olurdu. Tasarımcımız 
derinin yumuşaklığının tabii olarak hissedileceği 
modeller önerdi ve çok beğenildi.

Q: その後トルコ共和国のもと、事業を発展されまし

た。革製品のブランドを確立された経緯はどんなもの
でしたでしょう。 

A: 聞き知っていることをお話しします。1954年に、

ユーゴスラビアでのトルコ系少数民族へ圧政に耐えか
ねて、トルコ共和国へ移住を決意し、イスタンブール
にやってきました。家財道具もほとんど持たずに旅立っ
たため、イスタンブールでの生活は以前に比べてつま
しいものにならざるを得ず、移住当初、祖父そして父
たちは、新しい土地での生活の基盤を作ろうと、いろ
いろな会社で働いたそうです。1960年、私の祖父は兄

弟と一緒にイスタンブールで革製品事業を始めました。
1968年には子供たちに独立した革工房を持たせまし

た。祖父たちの代ではトルコ国内だけで商売していま
したが、父と叔父たちは海外市場に目を向けました。
最初は他社ブランドの製品を製造し(OEM)、輸出しま

した。独自のブランドとしての海外市場進出は、1991

年のソビエト連邦崩壊、次いで独立国家共同体成立に
至る過程で、旧ソ連の国々との貿易関係が拡大したこ
とにより可能になりました。今日これらの国々の主要
都市のほぼ全てにペテキ製品の販売拠点があります。


Q: 他のトルコおよび世界のブランドと異なる、どんな

特色があるのでしょう。


A: 最も重要なのは品質に関しての考え方です。製品1

つ1つが最上のものになるように可能な限り努力する

ことを、会社が一丸となって目指しています。現在231

人が働いていますが、このうち138人が10年を超えて

勤務してくれています。中には、勤続40年以上の社員

もいますし、祖父、父、子の三代に渡ってペテキを職
場としてくれている尊い人材にも支えられています。


この品質重視の考え方は、デザインにも反映されてい
ます。若きデザイナー、オリバー・ルーガーは、本拠
地であるロンドンとイスタンブールを行き来しながら、
新作コレクションに使用される素材について、その良
さが最大限に生かされる形を提案してくれています。
例えば、春夏コレクションに登場する鹿革バッグをご
覧いただきたい。日本では『プレシャス』誌2月号に掲

載されております。世界一デリケートな革である鹿革
を、形がしっかり作られたバッグに仕立てたならば、
革の良さを台無しにしてしまいます。オリバーは鹿革
の柔らかさが自然に感じられるデザインを提案し、高
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Soru: Tokyo'nun en prestijli mağazalarında görücüye 
çıkacaksınız, neler bekliyorsunuz?  

Cevap: Bu çok uzun bir yol, her geçen gün 
organizasyon yapımızı, iş yapış şeklimizi ve üretim 
tekniklerimizi geliştiriyoruz. Japonya’da ve global 
alanda başarılı olmak 
için sürekli gelişim ve 
yenilenmek şart. 
Bunu sağlayabilecek 
organizasyon 
yapısını büyük 
ölçüde kurmuş 
bulunmaktayız. 
Japonya’da kalıcı 
olmak ve her geçen 
sezon geçmiş 
sezonlardan çok 
daha iyi işler ortaya 
koymak ve bunun 
karşılığını tüketicilerden görebilmek beklentisiyle 
çalışıyoruz. Prestijli mağazalara adım atmak kulağa 
çok hoş geliyor fakat sādece bir başlangıç adımı. 
Önemli olan bu noktalarda kalıcı olabilecek başarıyı 
gösterebilmek. 


Soru: Japonya hakkındaki izlenimleriniz neler? 

Cevap: Ben Japonya’yı çok seviyorum. İnsanların 
nezāketlerine, çalışkanlıklarına, ülke olarak tertip ve 
düzenlerine hayrānım. Fakat beni Japonya ile alâkalı 
olarak en çok cezbeden nokta insanların gözlem 
yetenekleri. Ürünlere sādece ürün olarak bakmayan, 
ürünün ruhunu hissetmeye çalışan, üzerindeki en ufak 
değişikliği ve tabii ki varsa en ufak hatāyı da görebilen 
bir toplum. Lâyıkıyla iş yapmak deyiminin gerçek 
anlamda mānâsını, ben Japonya’da öğrendim.


İlgilenenler için:

www.petek1855.com


Q: 東京の有名店にペテキ製品が置かれ、お客様の目に

触れることになります。どんなことを期待されていま
すか。


A: 長い道のりだと思っています。我々は、日々、会社

組織、労働形態、生産技
術の改良に努めています。
日本でそして世界で成功
するためには、たゆまぬ
改良・刷新の取り組みが
不可欠です。すでに今日
までに、おおよそではあ
りますが、これが可能に
する会社の組織構造が確
立できています。日本市
場に根を下ろし、シーズ
ン毎により良いコレクショ

ンをお届けし、お客様からよい評価をいただきたいと
思っています。一流店での販売実績と言うと確かに聞
こえはよいものですが、大切なのは長期的によい状況
を維持することなのです。Q: 日本についての感じるこ

とをお話しいただけますか。


A: 私個人として日本がとても好きです。日本の方々は

礼儀正しく勤勉で、国としても秩序が保たれています。
しかしながら、日本に魅力を感じる最大の理由は、日
本の皆さんの観察眼が非常に鋭いからです。商品をた
だの商品としてではなく、その中に秘められた精神ま
で感じ取ろうとされます。ほんの少しの変更、もちろ
ん欠陥についてもですが、決してそれを見逃すことの
ないのです。「価値のある仕事をする」というトルコ
の表現の真の意味を、私は初めて日本で理解しました。

TTSOJ, Sayı: İlkbahar 15/２０１５年春版	 	 	 	 	 	 	 	 	 �14



Bu sene birincisini düzenlediğimiz “2014 yılı sonuçlar 
ve 2015 beklentiler” anketimize 21 üyemiz cevap verdi. 
Firmalarımızın %92 gibi büyük bir çoğunluğu 2014 yılı 
hedeflerini yakalamış ya da aşmış. Gene yüksek 
oranda %89’luk kesim 2015 yılı için olumlu beklentiler 
içinde. 


Üyelerimizin 
%53’ü hizmet 
sektöründe faaliyet 
gösterirken %26’sı 
imalat yapıyor. İç-Dış 
ticaret yapan 
mensuplarımızın 
oranı ise %21.


2015 yılında Japon 
ekonomisini daha iyi 
görenler %61, aynı 
seviyede kalır diyenler ise %22. Bu iyimserlik Türkiye 
ekonomisi için geçerli değil. Cevap aldıklarımız 
arasında %60’lık bir çoğunluk ekonomide kötüleşme 
beklerken %33’ümüz iyileşir diye tahmin yürütüyor. 
Aynı kalır diye cevaplayanlar %7.


Japonya’nın Türkiye’ye ilgisi hususunda ise beklentiler 
iyimser. Yüzde 67’miz Japonya’nın Türkiye’ye olan 
ilgisinin aynı seviyelerde kalacağını düşünürken, daha 
ilgili olduklarını düşünenler %22. En son JETRO 
araştırmasında Türkiye’nin Japon şirketlerinin açılmak 
istediği pazarlar arasında 1 numarada çıktığını 
düşünürsek beklentilerin gerçekleşmesi olasılığı 
yüksek. Bu durum iş olanaklarına ivme kazandıracaktır.  


Bir üyemiz Japon para birimi Yen’deki kur 
dalgalanmalarını istikrarsızlık ve risk faktörü olarak 
görüyor. Gene bir başka üyemiz kısa vadede Türkiye 
ekonomisinde hızlı bir iyileşme beklerken, Rusya ve 
Orta Doğu pazarlarındaki ucuz petrol bağlantılı 
daralmanın uzun vadede risk yarattığı görüşünde.

 

2015’e yönelik olumlu beklentilerimizin 
gerçekleşmesini diliyoruz.

今年第一回目を実行した「２０１４年度実績と２０１
５年度の予測」調査に当商工会メンバー２１社が回答
した。メンバーの５３％はサービス業に所属、２６％
は製造業の企業である。商社は２１％。 

回答者の内大半の
９２％は２０１４
年度目標を達成し
たか上回った、で
あった。また８９
％のメンバーが２０
１５年度業予想に
関して昨年の水準を
維持するか上回る、
と考えている。 

日本とトルコの経済については、２０１５年の日本
経済に関して２０１４年度よりさらに良くなると考

えている企業は６１％、同水準を維持すると予測して
いるのが２２％である。しかし、トルコ経済に関して
は同様の楽観的な見方ではなく、６割が経済状況が悪
化する、３３％は良くなると予測している。 

日本からトルコへの関心度については、６７％は２０
１５年でも２０１４年と同水準の関心が維持されると
考えている。２２％は関心がさらに高まると見ている。
昨年の冬JETROが発表した「在欧州日系企業実態調

査」の結果では、将来有望な販売先としてトルコがロ
シアを上回り１位になった事から、日本とトルコの間
でのビジネスチャンスが増える可能性が高いでしょう。

当商工会メンバーの内1社が日本円のボラティリティー

がリスク要因として見ていて業績の不安定につながる
と考えている。また1社は短期的にトルコ経済について

楽観的で経済活動が急速に良くなると予測しているが、
ロシアや中東の市場でのリスクが長期的に低速の原因
となると考えている。 

２０１５年度が皆様にとって素晴らしい年になります
ように。

Anket・アンケート調査 
Hazırlayan,derleyen ve yorumlayan: Erol Emed, エロルエメド
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Etkinlik: 20. Genel Kurul Burgazada’da 
Özetleyen: Soner Öner

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Japonya’nın 20. Genel Kurulu, 28 Ocak 2015 tarihinde yönetim kurulu başkanının 
açılış konuşması ile başladı. 

Odamızın kurucusu olan Sayın Enver Apanay Bey’in kısa bir konuşması üyelerimize okundu. Odanın ilk günlerini 
hatırlatan bu mesaj sonrası, Enver Bey’e 20. Yıl anısına, odaya yapmış olduğu katkılardan dolayı Yönetim Kurulu 
tarafından plaket takdim edildi. 

2014 yılı faaliyet raporunun incelenmesinin ardından oy birliğiyle bir önceki dönemin bütçesi onaylandı. Daha sonra 
yeni yönetim  kurulu icin adaylar isimlerini yazdırdılar, ve yapılan oylama sonucu yeni yönetim kurulu, danışman ve 
denetçiler seçildi. 

20. kuruluş yıldönümü anısına, bu sene özel olarak genel kurul Tokyo Azabujuban’da faaliyet gösteren Osmanlı 
Mutfağı Burgazada Restoran’da her zamankinden daha yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bu vesile ile 
katılımcılarımızla beraber Mehmet Dikmen Bey’e de sunmuş olduğu lezzetli Osmanlı yemekleri ve göstermiş 
olduğu ilgi için teşekkür ederiz. 
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Üst resim: Genel kurula katılan üyeler toplu halde 
Alt resim: Kurucumuz Sn. Enver Apanay’a plaket veriliken



Veri:Ekonomik ve Ticari Doneler 
経済・貿易データーシート

Temel Piyasa Verileri/市場・経済データ

BIST100
イスタンブール株式指数

JP Yen - TL Kur
日本円対トルコリラ

TOPIX Endeksi
東証１部株価指数

Faiz TR (1 yıl)
トルコ金利(1年）

Faiz JP (10 yıl)
日本１０年金利

31 Mart 2015
３月３１日現在

80832.27 46.11 1543.11 8.91% 0.355%

3 Aylık Değişim
３ヶ月変化率

-5.63% -10.34% 9.63% 8.60% 0.360%

6 Aylık Değişim
６ヶ月変化率

7.91% -3.92% 16.35% 9.54% 0.52%

1 Yıllık Değişim
年間変化率

15.94% -2.50% 28.28% 10.96% 0.60%

Haber:Türkiye Pazarı Japon Şirketlerinin 
Bir Numaralı Hedefi 

Japon Dış Ticaret Örgütü JETRO’nun 2014 yılı Ekim ve Kasım aylarında yaptığı ve 2015 Ocak ayında yayınladığı 
“Avrupa’daki Japon Şirketleri Anketi”ne göreTürkiye, gelecekte en fazla ticaret yapılması istenen pazar olarak 
Rusya’yı geride bırakarak birinci sıraya yükseldi. Anket sonucuna göre Avrupa’daki Japon şirketleri arasında 
önümüzdeki bir-iki yılda piyasa koşullarının genişlemesini bekleyenlerin oranı %52.7. Bu seviye Lehman Krizi 
öncesindeki 2007 yılı ile aynı. Önümüzdeki yıllarda en fazla ticaret yapmak istedikleri ülke sıralamasında ise Türkiye 
birinciliğe yükseldi. 


Avrupa’yı üs olarak kullanıp Türkiye ve çevresindeki gelişmekte olan ülkelerde yeni pazarlar arayan sanayi 
şirketlerin sayısında son yıllarda belirgin bir artış var. Daha önce birinci sırada olan Rusya ikinciliğe düşerken 
Almanya üçüncülüğünü korudu. Ankete cevap veren 1383’den fazla şirketin %68.9’u satışlarında artış beklerken, 
orta ve doğu Avrupa ile Türkiye’deki satışlarında artış bekleyenlerin oranı %78.3 olarak gerçekleşti.  

Kaynak: IMKB, TOPIX, ve Döviz kuru ve TR Faiz verileri için Thomson Reuters’dan baz alınmıştır. Japon Faizleri için Nikkei Quick baz alınmıştır. 
出所：イスタンブール証券取引所指数、TOPIX,円・リラ通過、トルコ金利はトムソンロイターデータを参考。日本１０年物金利は日経データを参照
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TÜRKİYE'NİN JAPONYA'YA İHRACATI İLK 10 ÜRÜN(1000$)/ 
トルコより日本へのトップ１０製品輸出統計（１０００ドル単位）

2012 2013 2014 Değ・変化(%) Pay・割合(%)

'03 Balıkçılık Ürünleri/水産物 45,168 44,182 40,439 -8.5 10.8

'57 Halı-Kilim/カーベット・キリム 29,562 30,437 29,706 -2.4 7.9

'87 Otomotiv/自動車関連 14,311 35,907 29,595 -17.6 7.9

'19 Tahıl Mamülleri/穀物製品 20,505 21,679 25,352 16.9 6.7

'20 Meyve-Sebze Türevleri/野菜・果物製品 29,577 27,901 24,119 -13.6 6.4

'08 Meyve ve Sebzeler/野菜・果物 15,276 17,316 21,594 24.7 5.7

'24 Tütün Mamülleri/タバコ製品 801 1 18,333 1833200.0 4.9

'04 Günlük Beslenme Ürünleri/日常用食品 181 8,515 13,968 64.0 3.7

'61 Örülmüş Giyim/ニットアパレル 15,334 14,095 13,562 -3.8 3.6

'15 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar/植動物性油脂 9,976 17,532 13,177 -24.8 3.5

10 ÜRÜN TOPLAMI/１０種類計 180,691 217,565 229,845 5.6 61.2

 GENEL TOPLAM/合計 332,006 409,236 375,737 -8.2 100.0

Veri:Ekonomik ve Ticari Doneler 
経済・貿易データーシート

TÜRKİYE'NİN JAPONYA'DAN İTHALATINDA İLK 10 ÜRÜN(1000$) 
日本よりトルコへのトップ１０製品輸入統計（１０００ドル単位）

2012 2013 2014 Değ・変化(%) Pay・割合(%)

'84 Makinalar/機械 1,258,573 1,527,896 1,286,418 -15.8 40.2

'87 Otomotiv/自動車 489,431 429,921 403,660 -6.1 12.6

'85 Elektrik-Elektronik/電気製品 340,227 300,902 277,697 -7.7 8.7

'90 Optik ve medikal 224,638 235,032 245,877 4.6 7.7

'72 Demir-Çelik/鉄鋼・特殊鋼 349,918 204,610 173,951 -15.0 5.4

'40 Kauçuk mamülleri/ゴム製品 151,242 176,024 164,307 -6.7 5.1

'39 Plastik Mamülleri/プラスティック・樹脂 134,279 105,253 110,914 5.4 3.5

'73 Demir-Çelik Mamülleri/鉄鋼関連製品 58,190 59,406 65,048 9.5 2.0

'89 Gemi/船舶 172,506 72 46,082 63902.8 1.4

'29 Organik Kimyasallar/勇気化学 32,937 38,881 43,569 12.1 1.4

10 ÜRÜN TOPLAMI/１０種類計 3,211,941 3,077,997 2,817,523 -8.5 88.1

 GENEL TOPLAM/合計 3,601,411 3,453,189 3,199,889 -7.3 100.0

Kaynak: T¨ürkiye Büyükleçiliği Ekonomi Müşavirliği. 
出所：トルコ大使館商務参事官室

Kaynak: T¨ürkiye Büyükleçiliği Ekonomi Müşavirliği. 
出所：トルコ大使館商務参事官室
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この分野では日本における展示会情報をトルコ語のみで報道致します。


Mayıs - Aralık 2015 arasında Tokyo, Chiba, Yokohama, ve Osaka’da 244 fuar yapılacak. Otomotivden evcil hayvan 
aksesuarına kadar geniş bir yelpazeden ürünlerin tanıtılacağı fuarların tam listesine JETRO fuar takvimi 
sayfasından ulaşabilirsiniz( bit.ly/jp_fuarlar). 10 fuar hakkında kısa bilgiyi aşağıda veriyoruz.


2-4 Eylül 2015, TIGS Tokyo International Gift Show Autumn 2015 
Bu sene Tokyo’da 80.cisi düzenlenen fuar 15-16 Eylül’de Osaka’da da yapılacak. 2014’de 190269 ziyaretiçi 
gelmiş. Katılımcı sayısı 2534 (577 yabancı firma)Resmi web sitesi www.giftshow.co.jp. Yer Tokyo Big Sight


24-26 Haziran 2015: Manufacturing World Japan 2015 
Yılda iki kez Tokyo ve Osaka’da düzenleniyor. Geçen sene 80606 kişi ziyaret etmişti. www.japan-mfg.jp/en/Home/


24-16 Haziran 2015- MEDIX, Medical Device Development & Manufacturing Expo 
Tokyo Big Sight’da bu yıl 6.cısı düzenlenecek MEDIX’ de önemli fuarlardan. www.medix-tokyo.jp.en/Home


9-12 Haziran 2015: FOOMA Japan- 2015 International Food Machinery & Technology Exhibition 
Geçen sene 2456sı yabancı toplam 92188 ziyaretçi gezdi, 667 işletme katıldı. Tokyo Big Sight’da 51380 
metrekarelik bir alanda  yapılacak. www.foomajapan.jp/2015/


13-16 Ekim 2015: Japan Pack 2015- Japan International Packaging Machinery Show 2015 
İki yılda bir yapılıyor. Paketleme ve ambalaj makinaları fuarı. 2013 yılında 1167si yabancı 96474 ziyaretiçi gelmiş, 
332 üretici 42710 metrekarelik alanda ürünlerini sergilemişti. Resmi web sitesi www.japanpack.jp


2-4 Eylül 2015: JASIS 2015- Japan Analytical and Scientific Instruments Show 
Chiba’daki Makuhari Messe’de yapılacak. Geçen sene 23794 ziyaretçi geldi. www.jasis.jp.


15-18 Temmuz 2015: MF-Tokyo 2015= Metal Forming & Fabricating Fair Tokyo 
İki yılda bir düzenlenen demir-çelik, sac ve diğer metal döküm ve işleme fuarı Tokyo Big Sight’de 25690 
metrekarelik bir alanda yapılacak. 2013 yılındaki fuara 29631 ziyaretçi gelmişti.  www.mf-tokyo.jp.


11-16 Eylül 2015: IGAS 2015- International Graphic Arts Show 2015 
4 yılda bir yapılıyor. 2011 yılında 73554 ziyaretçi gelmiş, 32si yabancı 327 firma katılmış. www.igas-tokyo.jp


20-22 Mayıs 2015: Automotive Engineering Exposition 2015 
Otomotivle ilgili her şey bu fuarda. 491 katılımcı Yokohama’daki Pacifico Yokohama fuar alanına gelecek. 2014 
yılında 87523 ziyaretçi gezmişti. Toplam alan 20000 metre kare. Resmi web sitesi expo.jsae.or.jp.


18-20 Kasım 2015- JAPANTEX2015 Interior Trend Show 
Tokyo Big Sight’da iç mimari ve dekorasyon üzerine 2013 yılında 10343 ziyaretçi gelmiş.www.japantex.jp


29-31 Temmuz 2015: PVJapan 2015 
Güneş enerjisi ve güneş pilleri ile ilgili her şey PV Japan fuarında. 2014 yılında 44210 ziyaretçinin geldiği fuarda 

Japonya’daki Fuarlar
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Bu bölümde Türkiye’deki fuar bilgileri Japonca olarak verilmektedir.

2015年５月から１２月の間トルコ全国で合計２８１個の展示会が行われる予定。展示会一覧表は次のリンクから

検索可能。また日本のJETROも展示会情報を管理している（０）。以下主な１０個の展示会を紹介する。


１０月２２日-２５日：Euroasia Packaging Istanbul- 21st International Packaging Industry Fair 国際包装機械展。

前回は５０万７８３人来客。www.packagingfair.com 

５月１９日-２３日：EVTEKS 2015, 21st Istanbul Home Textiles Exhibition 

インテリアファッブリックス展示会。前回来客数１１万４８１３人。 www.cnrevteks.com 

１１月５日-８日: TurkeyBuild Izmir 

前回２万人７７５３人来客実績の建材・建築展示会。イズミールで行う。www.yapifuari.com.tr 

１０月８日-１０日：4th International Aluminium Technologies, Machinery and Products Trade Fair 

第４回アルミ加工技術・機械・製品展示会。２年毎に行われる。イスタンブール。www.aluexpo.com 

５月５-８日：IDEF 2015, 12th International Defence Industry Fair 

第１２回防衛業展。２年に一回行われる。前回参加社は５１カ国から７９４社、来客数５万４２１０人（１１１
カ国から）。www.idef15.com 

５月６日-９日：AYSAF 2015, 履物・靴展示会 

イスタンブールCNR EXPOにて４万平方メートルで３０万人来客が見込みの展示会。www.cnraysaf.com 

５月６日-１０日：Istanbul Boat Show, 第３５回イスタンブールボートショー 

４０万人を超える来客期待。ヨット・ボート・マリンテクノロジーで唯一の国際展示会。www.boatshow.com.tr 

５月７日-１０日：SODEX Ankara2015展示会 

２年に一回のHVAC&R展示会。www.sodexankara.com 

５月１４日-１６日：MINEX2015, Mining, Natural Resources and Technologies Fair 

鉱業・資源・鉱業技術展示会。イズミールで行う。minex.izfas.com.tr 

８月２７日-２９日: Tunnel Expo Turkey, 2nd Tunnel Construction Technologies and Equipments Fair 

今年第２回目が行われる。トンネル技術・建機・素材展示会. site.tunnelexpoturkey.com

トルコの展示会情報
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Kurumsal Üyeler/法人会員 

Aksaray K.K, Arber Makarna, Baharu K.K., Baharu Education K.K., Derebey K.K., Global Media Corporation K.K., 
Güzel Ev K.K., Has el K.K., Has Nihon Trading K.K., Hikari Kensetsu K.K., Küçükbay Yağ Sanayi A.Ş., On Trading 
K.K., Orient Bazaar K.K. Saray K.K., StraManagement K.K., Taruta World K.K., Tateno K.K., Toruko Jigyo Tenkai 
Adobaizai (TJT) Ltd., Toruko Euro Tours K.K, Tuğba Trading K.K., Türk Hava Yolları A.Ş.


Bireysel Üyeler/個人会員 

Enver Apanay, Erhan Candaş, Mustafa Cihad Kahraman, Serdar Gürsoy, Serkan Çağlar, Yücel Uğurlu


Özel Üyeler/特別会員 

Cengiz Dikdoğmuş (ceramics artist), Kubilay Uysal (Citibank Japan), Michael Penn (Shingetsu Institute), Muge 
Igarashi (Tokyo University of Foreign Languages)


Onursal Başkan/名誉会長 

H.E. Bülent Meriç, Türkiye Cumhuriyeti Japonya Büyükelçisi


Yönetim Kurulu/商工会役員会 

理事長	 Vaner Alper, President of StraManagement


理事	 Erol Emed, CEO and Founder of Toruko Jigyo Tenkai (TJT)


理事	 Hakan Kaba, General Manager, Tateno K.K.


理事	 Mustafa Kertik, President, Star Kebap K.K.


理事	 Hakan Yumuşak, President, Aksaray K.K.


Bu dergi TTSOJ tarafından üç ayda bir çıkartılmaktadır

Fiyatı: Üye olmayanlar için 2500 JPY

Adres: Harajuku 2-33-6, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001

email: yk@ttsoj.jp
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