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Editörden   編者室より 
Mart ayı ortalarında 2015 Yaz sayısını 
hazırlamaya başladığımızda döviz 
kurları ve makro ekonomi ağırlıklı bir 
kısım yapmayı planladık. Bu amaçla 
üye ve okuyucularımıza Yunanistan’ın 
Avro içinde kalma olasılığını soran, ve 
bir Yunan krizinin Türkiye’ye etkisini 
derecelendirmelerini isteyen anket 
hazırlayıp da gönderdik. 


Anketimize gelen kısıtlı sayıdaki cevap-
lar Yunan-Avro krizine yüksek olasılık 
eğilimi vermiyordu. Oysa Haziran ve 
Temmuz ayındaki gelişmeler 
öngörümüzü haklı çıkardı. Şimdi Avru-
pa ve Yunanistan yaralarını sarmaya 
çalışırken biz de bu krizin Türkiye ve 
Japonya’ya etkileri üzerine kafa yor-
maya devam edeceğiz. Türkiye için 
2015 yılı kolay geçmiyor. TL üzerinde 
geçen yıldan kalma yoğun bir baskı var, 
kimse olumlu görüş bildirip risk almak 
istemiyor. 


Bu sayımizda 5 röportaj ile karşınıza 
geliyoruz. Geçen yıl Türkiye’de banka 
açan MUFGH iştiraki BTMU Turkey 
CEO’su ile başlayan  söyleşilerimiz, 
Türkiye’ye yönelik planlarını Haziran 
ayından açıklayan Okura Otelleri, de-
prem ve simulasyon cihazları üreticisi 
IMV ile olan röportajlar ve Daikin yazısı 
ile Türkiye ile iş yapan Japon yatırım-
cıların ilginç bulacağınızı umduğumuz 
perspektiflerini önünüze getirecek. 
Ayrıca 30 yıldır Japonya’da faaliyet 
gösteren ve Asya’ya Türk dondurmasını 
getiren Tuğba Trading, ve baklavayı 
Japonya’da sevdiren Hasel Foods rö-
portajlarımızı da ilgi ile okuyacağınızı 
umuyoruz. 


Güvenlik ve kur riskeri, yazılarımızda 
göreceğiniz gibi Japon yatırımcıları 
endişelendiren iki temel sorun. Güven-
lik konusunun açık ara ile bir numaralı 
risk unsuru olduğunu tahmin ediyoruz. 


Güz sayımızda “Jeopolitik Risk” temalı 
bir bölüm hazırlayacağız. Bu amaçla siz 
okuyucu ve üyelerimizin anketimize 
katılmanızı rica ediyoruz.


Erol Emed, CFA, FRM, Editör, TTSOJ
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3月半ばに2015夏号発行の準備に取り
かかり、外国為替、マクロ経済特集を
組むべく企画を練った。会員はじめ読
者の方々に対しては、ギリシャのユー
ロ圏残留・脱退の可能性およびギリシャ
経済危機がトルコに与える影響の大き
さに関してアンケートを実施した。


多くの回答は得られなかったが、ギリ
シャとＥＵの危機的状況を予期する意
見は少なかった。ところが、6~7月に
事態は深刻化し、今はＥＵとギリシャ
の双方が、負った傷の手当てに忙しい。
我々にとっても、この危機がトルコお
よび日本にどう影響するかを思案する
日々が続くことになった。2015年はト
ルコにとって良い年ではない。昨年来
トルコリラへの圧力が続いている中、
誰もリスクを冒してまで、楽観的意見
を述べようとはしないのだ。


本号のために、昨年トルコに銀行支店
を開いた三菱ＵＦＪファイナンシャル・
グループの現地法人トルコ三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行（トルコＢＴＭＵ)頭取浅田泰
生氏にお話を伺った。トルコ進出計画
を今6月に発表したホテルオークラ、地
震計・地震シミュレーション装置メー
カーＩＭＶ、そしてダイキン工業とも
対談した。トルコとのビジネスの現場
にいる日本企業の方々の声は非常に貴
重である。これらに続き掲載した、30
年もの長きに渡って日本で事業を展開
し、アジアにトルコアイスクリームを
紹介し広めたトゥーバ・トレーディン
グ、そして日本でのバクラヴァの老舗
といえるHASEL FOODSのルポルター
ジュも、面白く読んでいただければ幸
いである。


日本人投資家にとって、トルコビジネ
スの懸念材料は治安と為替リスクの2つ
である。とりわけ治安問題が、常にで
はないにしろ、最も危惧されると言え
るだろう。


秋号では「地政学リスク」に注目した
い。テーマに関連したアンケートを予
定しているので、ぜひご協力をお願い
したい。


エロル・エメド, CFA, FRM, 編集長

mailto:dergi@ttsoj.jp
mailto:dergi@ttsoj.jp


TTSOJ Vision, Summer 2015, English Summary 

We packed five unique interviews in this issue. For our first article Hotel Okura talked about its plans in Turkey. The 
hotel operator is entering Turkish market with a landmark property that is being built in Cappadocia, an ancient site 
popular particularly among the Japanese travelers. It will open its doors August next year. Okura plans to follow up 
wth four more hotels including one in Istanbul.  


Our meeting with the head of Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.S (BTMU Turkey), the local subsidiary of Mit-
subishi UFJ Financial Group (Japan), revealed some interesting and useful insights for those who want to do business 
here in Turkey. BTMU Turkey opened its doors to banking in 2013 but its parent has been active here for 29 years 
bridging the information gap between the two countries. Given Turkey’s strategic importance in the region the bank is 
gearing itself to build a successful and growing business by serving Japanese and foreign multinational companies 
that have operations in Turkey. 


We had a frank talk with Mr. Junpei Kojima who runs IMV Corporation’s overseas business development. IMV is a 
small sized Japanese precision and test equipment maker based in Osaka. Turkey sits in the middle of its business 
growth plans particularly for measuring equipments segment. We hope his feedback proves useful for similarly sized 
companies that plan expansion in overseas markets. 


In this issue we highlighted Tugba Trading and its CEO Mr. Nejdet Demiryurek. He came to Japan 30 years ago and is 
one of the pioneers of Turkish businesses in this country. Mr. Demiryurek talks about his experience in Japan, how he 
grew his business, made a difference and built a niche business. He also explains why he moved his operations to 
China and delves into pros and cons of doing business in both countries. Nejdet Demiryurek is one of the founding 
members of TTSOJ. 


We borrowed one article from Japan-Turkish Society publication “Anatolia News”. Mr. Minaka Matasugu of Daikin 
talks about his experience in doing an M&A in Turkey.  Daikin made a high profile acquisition in 2011 and bought a 
Turkish air-conditioner assembler Airfel. Since the acquisition, the Turkish subsidiary experienced strong growth and 
made headline contributions to Daikin's bottom line. Minaka-sama shared his first hand experiences in executing a 
partnership with a local leading manufacturer which we think will be helpful for those who seek to do similar deals in 
Turkey.


In all these interviews the central themes, apart from the growth potential and potential set of opportunities exist in 
Turkey, have been security and and stability. Turkey is going through testing times. Following June 7 elections the 
country is experiencing political instability first time in 13 years. Security at its borders is threatened by terrorist activi-
ties and a war in Syria. Its currency has been declining along with the currencies of other emerging market countries. 
Although its long term growth story is intact, the path and volatility will depend on how the Turkish economy and polit-
ical system will fare during these difficult times. Partly for this reason we did a currency survey among our members in 
April and May, and put a special article about currency in this issue. There will be a special segment on geopolitical 
risk in the next issue in Fall.
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インタビュー：ホテルオークラ、カッパドキアに進出  
Söyleşi: Kapadokya’da bir Japon yıldızı- Okura

Q　ホテルオークラはグローバル事業にどれほど重要視されて
いますか。 

海外に進出している日本のホテル会社は、今まで非常に限られ
たものでした。観光を通じてお互いに理解しあうということは
非常に大切なことです。私どもは日本国内での展開のみならず、
海外に積極的に進出し、ホテルオークラを通じて日本を知って
いただくことを、実はかなり前から目指していましたが、ホテ
ルのチェーン展開をするには至りませんでした。 

　ちょうど3年前、経営不振に陥っていた日本航空の子会社、
「JALホテルズ」の株式を80％取得し、ホテルオークラの子会
社としました。これを機に海外でのホテル事業をさらに加速さ
せようと取り組んでおります。

S.　Globalleşmenin Okura Oteli için olan öneminden 
bahsedermisiniz? 

C. Biz farklı kültürlerin turizm kanalı ile biribirlerini tanıyıp anla-
maya çalışmalarını önemseyen bir firmayız. Japon otel işlet-
mecileri arasında bugüne kadar globalleşen firma sayısı çok 
kısıtlıydı. Otel Okura olarak biz sadece Japonya içinde otel 
zinciri kurmakla kalmayıp, Japonya dışında da aktif olmak ve 
bu yolla Japonya’yı tanıtmayı eskiden beri hedeflemiştik fakat 
tam anlamı ile uluslararası bir otel zinciri kurma yolunda mesafe 
almamıştık.  Bundan tam üç yıl önceydi Japon Havayolları’nın 
iştiraki olan “JAL Otelleri”nin %80 hissedarı olarak bünyemize 
kattık ve bu fırsatı globalleşmemizi hızlandırmak için kullandık.
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おかげさまで、今まで日本国内では多くのホテルを展開してき
ましたが、これからは海外にも展開していこうと考えておりま
す。東南アジアがメインとなりますが、それに加えて日本と友
好関係にあるトルコなどの国にも、今後積極的に展開していき
ます。


Q 日本人が多く訪れる国、これからもっと日本からの観光客が
増える国、あるいは日本のホテルがない国への進出を目指して
いらっしゃるのですね？ 

A　はい、その通りです。また、日本のホテルができるという
ことは、日本人が継続的にそこを訪れるということです。飛行
機のように路線を突然廃止するといったことができません。し
かし、例えばカッパドキアやイスタンブルといった現地のロー
カルコミュニティーの中で好評頂ければ、その中で日本を知っ
ていただくといったことも可能になります。


Q　現在は東南アジアが中心であるとのことですが、中東地域
の中ではどこがメインになるのでしょうか？トルコの需要とい
うのはどれほどあるのでしょうか？

“Türk şirketleri ile iyi 
anlaşabiliyoruz, 
gerçekten de 
Türk’müş veya 
Japon’muş farkını hiç 
hissetmeden projeyi 
götürüyoruz” 

”トルコとの仕事仲
間同士のやり取り
がとてもやり易く、
「トルコだから、
日本だから」とい
う固定概念など一
切意識せず仕事が
できました”

Yurtiçindeki müşterilerimizin desteği sayesinde Japonya’da 
büyük bir zincir olduk, şimdi de firmamızı yurtdışında büyüt-
meyi düşünüyoruz. Başta GüneyDoğu Asya olmak üzere 
Türkiye gibi Japonya ile iyi ilişkileri olan ülkelerde aktif olarak iş 
olanaklarını takip edecek ve geliştireceğiz.


S. Japon turistlerin seyahat ettiği, veya Japon ziyaretçilerin 
artacağı, ya da Japon otellerinin henüz girmediği ülkeleri 
mi hedefliyorsunuz?  

C. Evet doğrudur. Ayrıca bir ülkeye Japon otelinin açılması de-
mek Japonların oraya daimi olarak ziyaret edeceği anlamına 
gelir. Otel kurduğunz zaman o işletmeyi döndürmek zorun-
dasınız, uçak gibi müşteri olmayınca seferi iptal edemezsiniz. 
Ama mesela Kapadokya olsun Istanbul olsun yerel halk arasın-
da popülariteniz varsa buralarda Japonya’yı daha yakından 
tanımak isteyenler de çıkacaktır.


S. Güneydoğu Asya’ya öncelik veriyoruz dediniz. Ordadoğu 
ve çevresinde birinci hedef neresi olur? Türkiye’ye yönelik 
talep sizce ne seviyelerdedir? 
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“Nam ut massa  
turpis, ac blandit  
justo. Nulla ultri-
ces, odio com-
modo faucibus  
commodo, mi nisi  
tempor” 

今まではオークラのみだったものが、今はそれに加えてJALホ
テルズの「日航ブランド」も、私どもは提供できます。幅が広
がったということです。トルコは観光の拠点となっていて、日
本はもちろん、東南アジアやヨーロッパからの需要が期待でき
ます。観光だけではなく、トルコに進出する企業の出張者など
も含めて、需要が高まっていると言えます。地理的にも重要な
位置にあり、我々から見てトルコの企業と一緒にやるのはやり
やすいという点があります。そこに拠点を作ることは日本企業
にとり現在揺れている地域への将来的な進出も期待できるとい
うことです。


Q　トルコは重要な拠点になるとのことですが、トルコに対す
る戦略はどのようなものでしょうか。カッパドキアとイスタン
ブルのほかに何かお考えでしょうか。 

今回進出するカッパドキア、またイスタンブルを中心に展開を
考えていきたいと思っています。イスタンブルはご存じのとお
り、日本の企業が多く進出しておりますが、ビジネスを目的と
した方、またはハイエンドのレジャーを目的としたお客様を中
心に取っていきたいと考えております。特にトルコの場合、特
に日本人は周遊型の観光が多いので、首都アンカラや南のイズ
ミルも含めて拠点を持っていければと思っています。ボドルム
も考えられると思いますし、その先にも展開は考えられます。


その展開の推進にあたる体制という意味で現地のERSA社、
オークラ、あとMSIC社の3社からなる合弁会社を設立し、トル
コを開発していこうと進めているところです。


Q　カッパドキアとイスタンブルに関して、部屋数やベッド数 

など詳しく教えて頂けますか。 

カッパドキアに関しては、部屋が134室です。カッパドキアの
ホテルは15～30部屋のところが大半で、大きい方でもCave 
Resortというホテルが100室超であることを考えても、かなり
大きいものだといえます。場所はウルギュップです。カッパド
キアの風光明媚な奇岩風景、また周辺にある歴史的な教会など、
カッパドキア全体の景観を活かしながら造っていきます。工事
もすでに始まっています。


イスタンブルに関してはまだ具体的には決まっていません。ホ
テルには2つの要素があります。ひとつはホテル事業で、もう
ひとつは不動産としての事業です。私どもは不動産事業ではな
く、ホテル事業、いわゆる「ホスピタリティー事業」を担当し
ております。不動産に関しても、全てオーナーさんにお任せす
るということです。我々はオーナーと契約し、その中でホテル
の運営をしていきます。


イスタンブルの場合、いくつかの候補はあるものの、そのパー
トナーがまだ決まっていないという状況です。規模としては
250～300部屋を考えています。立地に関してはまだ決まってい
ませんが、ボスポラス海峡が見えるロケーションで利便性の高
い場所を希望しています。


Q　どういうサービスが提供されるのでしょうか。和食の提供
などはあるのでしょうか。 

「オールデイ・ダイニング」という多目的レストランを考えて
います。限られたスペースの中で、まず一つ大きいレストラン
を作ろうということで決まったものです。

C. “JAL Otelleri”nin markası olan “Otel Nikko”yu portföyümüze 
katmakla daha geniş müşteri kitlesine ulaşıyor olabildik. 
Türkiye’den beklentilerimiz yüksek. Bir turizm beldesi olarak 
Türkiye sadece Japonya’dan değil Güneydoğu Asya, ve Avru-
pa’dan da talep yaratacaktır. Ayrıca talebi sadece turizm ile de 
sınırlamamak gerek. Türkiye’de iş geliştiren Japon firmalarınının 
sayısı arttıkça elemanlarının konaklama ihtiyaçlarının artacağını 
da söyleyebiliriz. Bizim açımızdan iyi bir yerel partner ile çalış-
manın sağladığı avantajlar var. Türkiye’nin coğrafi önemi büyük. 
Burada konuşlanmakla şu anda çalkantılı bir süreçten geçmek-
te olan bölgede sular durulunca   genişleme olanaklarından da 
faydalanmayı bekliyoruz.


S. Konumu itibari ile büyük önem ve avantaj sahibi 
Türkiye’ye yönelik stratejileriniz nedir? Kapadokya ve Is-
tanbul dışında plan var mı? 

C. Başlangıç Kapadokya ve İstanbul ile Türkiye’ye girmeye 
düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul’da yerleşik Japon şirketleri 
var. Biz de müşteri profilimizi işadamları ve üst düzey seyahat 
ve dinlenmeyi hedefleyen etrafında tanımlamayı düşünüyoruz. 
Japon turistlerin seyahat tercihleri haftalık ve birden fazla 
lokasyonun görülebildiği turlardır. Bu nedenle başkent Ankara, 
batıda İzmir gibi merkezlerde de bulunmak istiyoruz. Bodrum’-
da otel  planımız da var.  Nerede nasıl ilerleyeceğimize yerel 
partnerlerimizle kurduğumuz JV firmamız karar verecek.


S. Kapadokya ve İstanbul’daki otellerin oda, yatak sayısı 
gibi detayları paylaşabilir misiniz? 

C. Kapadokya otelimiz Ürgüp’de 134 odalı olacak. Bu 
bölgedeki oteller genelde 15 ila 30 odalıdır. Büyükler arasında 
sayılan Cave Resort’un 100 odası olduğunu düşünürsek bizim 
tesisimiz için hayli büyük diyebiliriz. Otelimiz tarihi bir kiliseye 
yakın, doğal kaya oluşumları ile çevrelenmiş Kapadokya 
havasını yansıtan bir yapıdır. İnşaat başladı ve devam ediyor. 


İstanbul için henüz kararlaştırılmış bir şey yok. Otelcilik sektörü 
iki farklı işkolunu içerir. Biri “Hospitality Business” dediğimiz 
otel işletmeciliğidir. Diğeri ise gayrimenkul yönetimidir. Biz otel 
işletmecisiyiz. Gayrimenkul kısmını ortağımız halleder, biz oteli 
işletiriz.


İstanbul’da partnerimiz olabilecek adaylar var ama henüz bir 
karar vermedik. Otel 250-300 odalı olacak ve mümkünse 
Boğaz’ı görebilecek bir lokasyon düşünüyoruz.


S. Hangi hizmetleri sunacaksınız, Japon kuzini olacak mı? 

C. Yer kısıtlı olduğunudan önceliği büyük bir restorana veriy-
oruz, “All day dining” dediğimiz türden her çeşit müşteriye 
hizmet verebilen. Japon restoranı açacak hem yerimiz yok hem 
de gerekli malzemeyi tedarik edebileceğimizden emin değiliz. 
Uluslararası kuzin sunan bir restoranda teppanyaki gibi motifler 
olabilir.


S. Açılış ne zaman？ 

C. İnşaat planlandığı gibi ilerlerse gelecek yıl Ağustos’da açılış 
yapmayı düşünüyoruz. İstanbul otelimizi de partnerimizden iyi 
proje gelirse hemen açmayı istiyoruz.
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“Nam ut massa  
turpis, ac blandit  
justo. Nulla ultri-
ces, odio com-
modo faucibus  
commodo, mi nisi  
tempor” 

和食ですが、スペースの問題と、食材の観点から考えるとなか
なか難しいところがあります。ただ、多目的レストランを利用
し、例えば日本的なモチーフを入れた食事を作ったり、鉄板焼
きを作ったりなどは今後検討していきたいです。


Q　ホテルのオープンはいつごろを目指していらっしゃいます
か？ 

順調にいけば、2016年8月ごろのオープンを考えています。イ
スタンブルについても、オーナーさんからいい話があればすぐ
にでも取り掛かりたいと思っております。


Q　トルコと仕事をする際に、トルコ企業のどういうところが
良いと思われますか？また、何かやりにくいと感じたことはあ
りますか？ 

本事業はアムステルダムオフィスで進めておりまして、東京か
らは必要に応じて関与しておりました。その中でやり取りさせ
て頂いた方々とはとても仕事がしやすかったです。「トルコだ
から、日本だから」などということを別段意識せず仕事ができ
ました。


確かに、同じ部屋で長時間一緒に仕事をしていくとしたらその
中で何か問題もあるかもしれませんが、今のところはそういっ
た問題はありません。国の違いは特に意識していません。


Q　欧州財務危機、ウクライナ問題シリア内戦など、地理的に
はリスクについてはどのようにお考えですか？ 

ホテルの場合、マーケットとしているのが観光客、ビジネスマ
ンですが、特に観光客の方々は文化・歴史・食といったものを
期待されています。またカッパドキアをはじめ、素晴らしい景
色があります。そのなかでもっとも基本となるのが、平和であ
ることです。セキュリティー上の問題がないかということです。
そういうことから考えますと、南の方で起きていることは、観
光ホテル産業としては若干の懸念の材料ではあります。日本は
そういうことに特に敏感なところもありますので。


　ただトルコはきちんとした秩序・ルールをもって成り立って
いる国ですし、ビジネスの分野に関しては、特に心配はしてい
ません。イスタンブルなどは、日本企業もたくさん進出してい
る都市ですし。


現政権になってから、これからトルコとの交流を深めようとい
う動きも強まっており、我々も期待しているところであります。
そういう点でビジネスに関しては特に心配していません。観光
の面ではやはり心配なところはありますが。


Q　シリアの影響は。 

A　先ほども申し上げました通り、ビジネスに関してトルコ自
体は安心・安全の仕組みがあり、問題ないのです。


ただ、観光となりますと、噂・風評といったものに左右されや
すい面があります。実際に行ってみたら「なーんだ」というよ
うなところにも、かなりセンシティブになってしまいがちなの
で、そういう点には若干懸念しているところです。


しかし10年後にはどうなっているかを考えますと、さすがにそ
ういう風評の影響はないでしょう。少なくとも今の段階ではそ
ういうこともありますが、来年8月に我々のホテルがオープン
するころには、そういった風評も収まってくれればいいなと思っ
ているところです。


S. Türkiye’de Türklerle iş yapmanın zorlukları oldu mu? 
Türk şirketlerinin hangi yönlerini iyi buldunuz, hangi alan-
larda gelişme potansiyeli var? 

C　Projeyi Amsterdam ofisimizden yönettiğimiz için biz Toky-
o’dan kısmi olarak gerektiğinde müdahil olduk. Bu kısıtlı 
tecrübemizden edindiğimiz izlenim Türk şirketleri ile iyi anlaşa-
bildiğimiz olmuştur. Gerçekten de Türk’müş veya Japon’muş 
farkını hiç hissetmeden projeyi götürüyoruz. Doğrusunu isters-
eniz aynı odada uzun bir süre bir arada olduğunuz kişiler le 
eninde sonunda bazı pürüzlerin çıkması kaçınılmazdır ama 
bugüne kadar hiç bir sonrunumuz olmadı, farklı ülkelerden ve 
farklı kültürlerden olduğumuz hiç farkına varmadık.


S. Avrupa mali krizi, Ukrayna sorunu, Suriye iç savaşı gibi 
jeopolitik ve bölgesel riskler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

C. Turizm müşterisini çeken kültür, tarih ve gurmedir. Ka-
padokya başta olmak üzere Türkiye’nin muhteşem bir kültürel 
dokusu var. Bütün bunların içinde en temel olgu ise ortada bir 
güvenlik sorunu olmadığıdır. Emniyettir. Bu açıdan baktığımızda 
Güneyde olanlar bir otel işletmecisi olarak bizi endişelendiriyor. 
Japonya güvenlik konusunda özellikle hassastır.


Türkiye’de düzgün bir sistem, işleyen kurallar, hukuk ve düzen 
var. Bu açıdan bir endişemiz yok. Pek çok Japon şirketi Istan-
bul’da ofis açıyor. Mevcut hükümet işbaşına geldiğinden beri 
Türkiye’ye olan ilgi arttı. Dolayısıyla her nekadar turizm müşteri-
leri konusunda endişelerimiz varsa da işadamı piyasasından 
beklentilerimiz var.


S. Suriye’nin etkisi ne olur? 

C. Biraz önce de belirttiğimiz gibi iş yapmak için Türkiye’de bir 
sorun yok, huzurlu ve güvenli bir ortam var. Ancak, turizm için 
aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Dedikodu ve söylentilerin yayıl-
masına uygun bir ortam var. Gerçekler gidilip yerinde 
görüldüğünde “Ne? bu kadarcık bir şeymiymiş” denip dikkate 
alınmayacak şeyler abartılıyor ve duyarlı olma eğilimine giriy-
oruz. Bu noktada bir miktar endişelerimiz var. 


Öte yandan 10 sene sonrasını düşündüğümüzde bu söylenti-
lerin bir etkisi olmadığını göreceğiz. En azından önümüzdeki 
Ağustos ayında açılışı yapacağımız zaman havanın iyiye 
değişeceğini düşünüyoruz.。
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BTMU Türkiye 
トルコＢＴＭＵ
２０１４年末時点でトルコに進出されている日系企業は約２２０社。東南アジアや
インドに比べまだ少ないが、２０１０年時点の約１００社からは毎年２０ー３０社
の割合で増えている。その急増の背景について、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
プ（ＭＵＦＧ）傘下の三菱東京ＵＦＪ銀行（ＢＴＭＵ）の現地法人トルコ三菱東京
ＵＦＪ銀行（トルコＢＴＭＵ)頭取浅田泰生氏は、「人口が７８００万人で若年層の
多い国であることから消費マーケットとして魅力が高い。加えて、トルコ国民は皆、
勤勉で能力も高いこと、そして、ＥＵと関税同盟を締結していることから生産拠点と
しても適している」と説明し「トルコ進出を検討している日系企業にこの国のポテン
シャリティーを見て頂きたい」と述べた。　イスタンブールを「学生時代歴史を学
んだ際、大帝国として世界の中心地であった憧れの場所」とおっしゃった浅田氏に
ＢＴＭＵの戦略やトルコに関してお聞きした。


「トルコでは２９年前から活動を開始」 
ＢＴＭＵは前身の旧東京銀行が、１９８６年にイスタンブール駐在員事務所を設立し
てから、２９年間日系企業に対して、トルコ経済や政治に関しての情報を発信して来
た。日系企業数が増えて来ている事に加え、７８００万人の人口規模と毎年１００
万人以上の人口増加、地理的な優位性などによる経済成長の潜在性が極めて高い、
といったことも考慮して、それまでの駐在員事務所に代えて、本格的に事業を展開す
べく２０１３年１１月に現地法人を設立した。「まずはトルコビジネスを確りと固
めていきたい」と浅田氏は語る。

2014 senesi sonu itibariyle Türkiye’de bulunan Japon şirketi sayısı 220’ye ulaştı.　
Güneydoğu Asya ülkeleri ve Hindistan ile kıyaslanınca henüz az sayıda olmakla birlik-
te, 2010’da yaklaşık 100 olan bu sayı her sene 20-30 şirket artmakta. Bu hızlı artışın 
arkasında yatan sebebi Mitsubishi UFJ Finansal Grubun bünyesinde olan Türkiye 
Tokyo-Mitsubishi UFJ Bankası (BTMU Turkey) Genel Müdürü Asada Yasuo şöyle 
açıklıyor: “Türkiye’nin 78 milyonluk genç nüfusu  tüketim pazarı olarak dikkat çek-
mekte. Aynı zamanda Türk toplumunun çalışkan ve yetenekli olması ve Avrupa Birliği 
ile olan gümrük birliği anlaşması Türkiye’yi üretim üssü olarak avantajlı kılıyor. Türkiye 
pazarına girmeyi düşünen Japon firmalarının bu ülkenin potansiyelini mutlaka 
görmelerini istiyoruz.” İstanbul’u ögrencilik yıllarında tarih derslerinde öğrendiği 
“büyük imparatorlukların kurulduğu dünyanın en önemli şehirlerinden biri” olarak 
hatırlayan Asada bey ile Mitsubishi Tokyo UFJ Bankası’nın stratejileri ve Türkiye 
hakkında konuştuk.


“Türkiye faaliyetlerinin 29. senesi” 

Mitsubishi UFJ Finansal Grubu’nu oluşturan bankadan biri, eski adıyla Tokyo Bankası  
1986 senesinde ilk İstanbul Ofisini açtıktan sonra geçen 29 sene boyunca Japon 
şirketlerine yönelik Türkiye ekonomisi ve politikası hakkında bilgi yayınlayageldi. 
Japon şirketlerinin giderek artması, 78 milyonluk ve her sene 1 milyondan fazla artış 
gösteren genç nüfus, coğrafi olarak bulunduğu konum ve Türkiye’nin ekonomik 
olarak hızlı gelişime çok açık bir ülke olması Tokyo-Mitsubishi UFJ Bankası’nın İst-
anbul ofisinin Kasım 2013’te ‘yerel iştirak’e dönüşmesini sağlamış. “Öncelikle 
Türkiye’deki iş ve ilişkilerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz” diyor Asada bey. 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“Türk toplumunun çalışkan ve 
yetenekli olması ve Avrupa Birliği ile 
olan gümrük birliği anlaşması 
Türkiye’yi üretim üssü olarak avan-
tajlı kılıyor. Türkiye pazarına girmeyi 
düşünen Japon firmalarının bu 
ülkenin potansiyelini mutlaka 
görmelerini istiyoruz” 

”トルコ国民は皆、勤勉で能力も
高いこと、そして、ＥＵと関税同
盟を締結していることから生産拠
点としても適している」と説明し
「トルコ進出を検討している日系
企業にこの国のポテンシャリティー
を見て頂きたい”

*12 Mayıs 2015’de yapılmıştır/このインテービューは５月１２日に行われたものです



グループの成長戦略としてプロジェクトファイナンスや日本国内法人ビジネス、内外資産運用など１０の事業分
野を指定しているが、中でも新興国を含む海外地域戦略はとても重要である。アメリカにおいては、ＭＵＦＧユ
ニオンバンクが１００％子会社としてホールセールバンキングとリテールバンキングを提供している。タイでは、
第５位のアユタヤ銀行を５６００億円で買収し、その地域のホールセールとリテール市場をサポートする。トル
コを含むＥＭＥＡ地域については、東欧・ロシア・中近東にも拠点を有する。日系企業が当該地域に進出され
る際には、当該地域に所在するＢＴＭＵ拠点と連携しながら当該地域における日系企業の活動を金融面からサポー
トして行く方針。 

日系企業や地場大企業を対象としたホールセールバンキング  
トルコＢＴＭＵは、コーポレートを中心にホールセールバンキングを行っている。戦略としてトルコに進出され
ている日系企業、トルコの地場大企業、欧米・アジア系のマルチナショナル企業向けにフルバンキングサービス
を提供する。トルコの中小企業に関しては、初めて参入するマーケットでもあるので、個社毎に判断し銀行とし
て対応出来るところから始めていきたい。 

トルコへの関心が高い  
トルコは、一人あたりＧＤＰの上昇や若年層の多い人口構成から、生産拠点や消費マーケットとしての魅力が非
常に高まっている。ＢＴＭＵが日本でセミナーを開くと毎回３００～４００人の参加がある等、高い感心を持
たれている。浅田氏は、「トルコではフリートレードゾーンや工業団地等はきちんと整備されている一方で、イ
ンフラ面では道路等の交通網の整備がまだ不十分で、特にイスタンブールの渋滞は酷く、物流や通勤の混乱を招
いている。また、電力供給不足の為停電も多い。これから２０２３年に向けて整備されることを期待している。」
と指摘している。 

Mitsubishi UFJ Finansal Grubu’nun gelişime yönelik stratejileri arasında; proje finansmanı sağlama, Japonya içi 
kurumsal iş baglantıları, iç ve dış varlık yönetimi gibi 10 farklı alanda proje kolu var. Bunların içinde önemli bir 
yere sahip olanı ise gelişmekte olan ülkeler dahil yurtdışı faaliyetleri. Amerika Birleşik Devletleri’nde MUFG Union 
Bankası %100 bağlı şirket olarak toptan ve perakende bankacılık hizmetleri vermekte. Tayland’da ise ilk 5 banka 
arasında bulunan Ayudhya Bank’ı 560 milyar yen karşılığında satın aldı ve bölgenin toptan ve perakende pazarını 
desteklemekte. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesine yönelik olarak, bölge 
ülkelerinde ofisler bulundurmakta. Japon şirketlerinin girmeyi hedeflediği pazarlarda bulunan ofisleri aracılığıyla 
finansal bazda şirketleri desteklemekte. 
“Japon şirketleri ve büyük ölçekli şirketlere yönelik toptan bankacılık”


Tokyo-Mitsubishi UFJ Bankası Türkiye iştiraki (BTMU Turkey) ise kurumsal ağırlıklı toptan bankacılık yapmakta. 
Strateji olarak Türkiye’de bulunan Japon şirketleri, Türkiye pazarında bulunan büyük firmalar ve Avrupa-Asya 
arasında iş yapan çok uluslu firmalara yönelik bankacılık hizmeti vermekte. Türkiye’nin kobilerine yönelik olarak-
sa banka olarak yeni katıldığı bir pazar olmasını göz önünde bulundurarak her şirketi kendi bünyesinde değer-
lendirip yardımcı olunabilecek alanlardan başlanması düşünülmekte.


“Türkiye’ye çok ilgi var” 

Türkiye kişi başına düşen milli gelirin yükseldiği, genç nüfusun fazla olduğu bir ülke olması yönüyle hem üretim 
hem de tüketim pazarı olarak çekiciliği gittikçe artan bir ülke. Tokyo-Mitsubishi UFJ Bankası’nın Japonya’da 
düzenlediği seminerlere her seferinde 300-400 kişilik bir katılımın olması bunun en büyük kanıtı. Asada bey 
“Türkiye’de serbest ticari bölge ve sanayi bölgeleri yeterli ve düzenli bir şekilde yer alıyor. Diğer taraftan 
altyapısal olarak karayolları ve benzeri ulaşım ağları yetersiz durumda. Özellikle İstanbul’daki trafik sorununun 
ileri düzeyde olması lojistik ve işe gidiş-gelişlerde sorun teşkil etmekte. Aynı şekilde elektrikteki arz sıkıntısı ne-
deniyle elektrik kesintileri de görülmekte. Bundan sonraki dönemde 2023 senesine yönelik bu sıkıntıların gider-
ilmesini umuyoruz.” diye belirtiyor.
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“Japonya-Türkiye arasında Ekonomik Ortaklık An-
laşması’nın olmaması Japon şirketleri için sorun 
teşkil ediyor”  

”日土間でのＥＰＡはまだ締結されていない
為、日系企業は相対的に不利になっている”



地政学的リスクや為替が懸念材料 

ＢＴＭＵは、ユーロ債務危機やギリシャ問題などのＥＭＥＡ地域の経済的なリスクについては、ロンドンにある
ＢＴＭＵ欧州本部を中心に対応している。一方、地政学的なリスクについては、トルコの周辺にはシリア、ＩＳ
ＩＳなどがあり、歴史的な背景もあってそのリスクは高いが、「既にトルコに進出している企業の多くはトルコ
の状況をよく理解している為あまり神経質にはなっていない。各企業の駐在員より適切な情報発信さえすれば日
本側の親会社や本社も納得すると思う。」と述べている。「リラ相場の変動は日系企業にとって対処すべき重要
な課題である。」と指摘している浅田氏は、「トルコＢＴＭＵは銀行業務として為替リスクヘッジサービスを提
供している。」と述べた。 

日土間で早期にＥＰＡを締結して欲しい、高いインフレ率が問題 
浅田氏に日本企業が現在、トルコにおいて直面している課題に関しても伺った。「海外からの駐在社員数と現地
社員数との雇用者数比率規制（１対５）や駐在事務所形態での存続は原則３年と決められている事等がある。
又、輸入に掛かる６％のＫＫＤＦ税制により、日系企業が資金負担を強いられている事に対しても改善の余地が
ある。」と述べた。 

日本にとって韓国は自動車や電機製造関連でライバルである。その韓国はトルコとＦＴＡを結んでいるが、日土
間でのＥＰＡはまだ締結されていない為、日系企業は相対的に不利になっている。又、トルコのインフレ率が高
い事から、人件費が毎年上昇している事や高い借入金利負担も懸念されている。トルコＢＴＭＵはこのような課
題については、大使館、領事館、政府や日系企業と共有し、問題解決への提言を行っている。  
 
「イスタンブールの渋滞は酷いがそれも成長の証であろう」と語る浅田氏は生活面で「まだ和食レストラン等多
くないし日本の食材も手に入り難いので、もう少し日系企業が来てくれれば日本料理店の充実も期待出来る」と
語る。アベノミクスで日本国内経済状態は良くなって来ているが、一方で、ますます海外業務の重要性は高まっ
ている。浅田氏は、「トルコＢＴＭＵは、トルコで事業をされている日系企業をサポートするとともに、地場企
業、欧米やアジアのマルチナショナル企業のトルコー日本、トルコーアジアの架け橋となりたい」と述べた。  

“Jeopolitik riskler, döviz kuru ve endişeler”  

Tokyo-Mitsubishi UFJ Bankası Avro borç krizi ve Yunanistan sorunu gibi Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinin 
politik riskleriyle bankanın Avrupa Genel Merkezi olan Londra Şubesi ilgileniyor. Diğer taraftan jeopolitik riskler 
açısından Türkiye yakınlarında Suriye ve İŞİD terör örgütü bulunmakta. Geçmişten gelen nedenlerle de bu risk 
yüksek gibi görünmekteyse de, “Halihazırda Türkiye’de faaliyet göstermekte olan firmaların çoğu Türkiye’nin 
durumunu iyi bildikleri için bir sorun teşkil etmemekte. Firmalara burada bulunan temsilcileri tarafından doğru 
bilgi aktarılırsa firmanın Japonya tarafı da ikna olacaktır.”diyor Asada bey. “Lira pazarının hareketliliği Japon fir-
malar açısından ele alınması gereken önemli konulardan. BTMU Turkey olarak döviz kuru riski korunma hizmet-
leri de vermekteyiz” 


“Japonya-Türkiye arasında gecikmeden EPA Ekonomik Ortaklık Anlaşması yapılsın; yüksek enflasyonu 
sorun olarak görüyoruz” 

Asada Bey’e Japon firmalarının halihazırda Türkiye pazarında karşılaşabilecekleri zorlukları da sorduk.  “Yurt-
dışından getirilecek her bir yabancı çalışan için beş yerli çalışan istihdam etme zorunluluğu, irtibat bürosu şek-
linde faaliyetlere devam edebilmek için yalnızca üç seneye kadar izin olması sorunları var. Ayrıca ithalatta ilave 
olarak ödenen %6lık KDDF ödemesi Japon şirketlerine mali yük olmakta. Bu konularda iyileştirmeler yapılabilir”.


Japonya için Güney Kore otomotiv ve elektirikli makine üretiminde rakip konumunda. Güney Kore’nin Türkiye ile 
Serbest Ticaret Anlaşması olmasına karşın Japonya-Türkiye arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın bile ol-
maması Japon şirketleri için sorun teşkil ediyor. Türkiye’de enflanyonun yüksek olması nedeniyle personel gider-
lerinin her yıl artması, borçlanma faizi oranlarının yüksek olması da endişeler arasında. BTMU Turkey olarak bu 
konulardaki bilgilerimizi büyükelçilik, konsolosluk, hükümet ve Japon firmalarıyla paylaşarak problemlerin 
çözümü için önemli fikirler sunmaktayız. 
“İstanbul’un trafiği çok yoğun ama bu da gelişimin bir göstergesi olsa gerek” diyen Asada bey yaşam şartları 
için: “Henüz Japon yemeği restoranlarının sayısı çok değil, Japon yemek malzemelerini bulmak da zor. Japon 
firmalarının sayısı artarsa Japon yemeği restoranları da çoğalacaktır.” diyor. Abenomiks (başbakan Abe’nin 
ekonomik politikaları) ile birlikte Japonya içi ekonomi düzelme eğilimi göstermekte. Diğer taraftan yurtdışı iş fır-
satlarının önemi de giderek artmakta. Asada bey “BTMU Turkey, Türkiye’de iş yapmakta olan Japon firmalarını 
desteklemekle birlikte, bölgesel kobiler, Avrupa ve Asya’da çok uluslu iş yapan firmaların Türkiye-Japonya, 
Türkiye-Asya arasındaki geçiş köprüsü olmak istiyor.” diyerek sözlerini noktalıyor.
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Türkiye’nin sismik emniyeti için IMV 
地震からトルコを守るIMV

IMVは、自動車関連業界・航空宇宙関連業界を中心に振動シミュレーションシステム（DSS)、主に地震や工業機械の磨耗又は劣
化による異常振動 を感知し、地震による二次災害の防止や予知保全の分野で用いられるメジャリングシステム(MES)の製造・販売
を行っている世界のリーディングカンパニーである。又、テスト&ソリューションサービスとして振動試験を受託している。世界
の車や列車、飛行機自体や部品の振動に対するパフォーマンスが同社の機械より確認や改善出来る為、我々の生活そのものの安
全性に関わる企業です。 IMVの地震計や観測装置は地震による二次災害防衛でも利用される。 

Merkezi Osaka'da bulunan IMV Corporation, dinamik simülasyon sistemleri (DSS) iş kolunda otomobil ve havacılık sanayine sun-
duğu çözümlerle Japonya'da dalının lider firması. Şirketin faaliyet gösterdiği bir diğer iş kolu ise deprem gözlem ve erken uyarı, 
enerji santralleri, mekanik aksam kontrollerinde kullnanılan ve depremlerde ikincil afetlerin önlenmesinde yararlanılan sismik ciha-
zların üretim ve pazarlamasını yapan ölçüm aletleri sistemleri (MES). IMV aynı zamanda test laboratuvarları da işletiyor. 
 
Arabalar, trenler, uçaklardaki kritik parça ve aksamın yüksek titreşim ve tahrik altındaki performanslarını iyileştirerek bu araçların 
daha emin, güvenli ve konforlu çalışmalarını sağlayan cihazları üreten IMV güvenli bir toplum içinde yaşamamıza katkı sağlıyor. 
Depremlerde erken uyarı, anında uyarı, ikincil afetlerin önlenmesi gibi kritik işlevi olan MES işkolunda Japonya'da özel sektör 
yatırımlarında %60 pazar payı ile lider. DSS iş kolu direktörü ve global pazarlamadan sorumlu Junpei Kojima ile IMV'nin stratejik 
hedeflerini ve Türkiye'yi konuştuk.
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*21 Mayıs 2015’de yapılmıştır/このインテービューは５月21日に行われたものです



Q. 御社の海外戦略に関して教えて下さい 
海外事業が本格的に動き出したのは４年前です。ヨーロッパ拠点を作って、初めは研究センターという形で出し、それを法人化に
して、本格的に営業活動を始めた。UKのみならずドイツミュンヘンにも営業所を開設して発展をし続けて来た。足元というとUK
での生産（組み立て生産）をすでに動いています。


トルコに関しても欧州に拠点を作った時にDSSやMES事業いずれも非常に大きなマーケットだと言うのが分かっていた為、積極
的に営業活動をしていました。DSSでは自動車産業への購入実績は少しあるが、その後の引き合いは軍需関係の方が多く、その
あたりの輸出の許可は下りないですので足元で言うとDSS事業は他のヨーロッパと比べるとトルコでの実績が少ない。


我々は経済産業省に確認に行って出来るところはどこまでかを確認しながら営業しています。 
 
海外事業はDSSでは、十分海外売り上げ比率は３０％以上で上昇している。トルコでこれからDSSとMESの実績を大きく期待を
しています。


Q. 御社の成長戦略について教えてください（DSS, MES共に成長戦略） 
A. DSSとMES共に成長をして行く戦略です。バランスよく成長していくのは一番いい。その理由はDSSの顧客とMESの顧客が違
うと言うところにある。DSSは自動車が多い、景気動向がMESと異なり、車関係に偏り過ぎてしまっている、製品の対応力を広
げていく。一方MESは景気敏感事業ではない。景気動向によってDSSが落ちた時MESは落ちないのでリスクヘッジになってい
る。従ってバランスよくとって成長することにポートフォリオ効果があり事業の上下ボラティリティーが縮小する。


S: Uluslararası piyasalara yönelik stratejiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?  
Ciddi anlamda globalleşmemiz 4 yıl önce başladı. Avrupayı üs olarak aldık ve önce İngiltere'de araştırma merkezi kurduk, daha 
sonra hukuki statümüzü değiştirerek üretim ve ticaret yapmaya başladık. Bir ofis de Münih'e açarak genişlememizi sürdürdük. 
Halen Britanya'daki merkezimizde üretim yapıyoruz.


Avrupa'da ofis açtığımız zaman hem DSS hem de MES işkollarında Türkiye'nin büyük bir pazar olduğunun farkındaydık. Bu ne-
denle ülkenizdeki ticari faaliyetlerimize de ivme verdik. DSS işlerimiz de oldu. Ama daha sonra savunma sanayi ağırlıklı işler geldi 
ve bunlara Japon devletinden izin çıkmadı. Bu nedenle Türkiye'deki icraatımız Avrupa'daki diğer ülkelere göre şimdilik az.


Biz IMV olarak Japon Sanayi Bakanlığı nezninde girişimlerde bulunacağız ve nerede ne kadar işbirliği yapabileceğimizin onayını 
alarak Türkiye'deki faaliyetlerimize devam edeceğiz. DSS işlerimiz gerçek anlamda globalleşti, %30dan fazla bir oranda yurt 
dışından iş alıyoruz. Her iki iş kolunda da Türkiye'den büyük beklentilerimiz var.


S. Firmanızın büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Stratejimiz her iki iş kolumuzda büyümektir. Dengeli büyümenin en iyi büyüme olduğuna inanıyoruz. Bunun arkasında yatan sebep 
DSS müşterileri ile MES müşterileri arasındaki farktır. Dinamik simülasyon sistemleri daha çok otomobil sanayinde kullanılır, bu 
nedenle ekonomi ile olan bağlantısı MES'den farklıdır. DSS iş kolundaki ürünlerimiz fazlası ile otomotiv sanayine yönelik olduğun-
dan daha geniş bir yelpazeye hitap eden cihazlar yapmalıyız.  
 
Öte yandan MES satışlarının eknomik durum ile bir ilgisi olmaz. Ekonomi daraldığı zaman DSS satışları düşse de MES düşmez bu 
nedenle doğal bir koruma sağlarlar. Faaliyet gösterdiğimiz alanların birbirleri ile etkileşimlerinden portföy etkisi yaratıp hasılat-
larımızdaki iniş ve çıkışları düzeltip dalgalanmayı azaltarak dengeli bir büyüme performansı ortaya koymak istiyoruz. 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Q. 新興国を地域戦略(アジア、米州、EMEA) の重要性や
期待はどれぐらいであるのか。アジア、欧州、中近東で
の成長どう計画していますか？　 
地域ベースで考えた時地域重要性ですが、DSSは自動車
産業向けが大きくて、次は航空機器向けです。新興国で
も自動車産業が伸びる国があります。欧州でも米国でも
まだまだマーケットシェアを取ってないのでそこでまず
マーケットシェアをとって行く。同時に新興国において
みるとはまだまだ欧米系のメーカーが入ってないエリア
もあるので我々もそのエリアに先に入って行こうとして
いる。東欧のルーマニア、ロシア、トルコ、中アジアは
インド、タイとかASEAN、南米ではメキシコ、ブラジル 
 
Q.これはかなりのリソースが必要になるのでは,優先は？ 
必要ですね、足りないです。今でも面接をしてきます。
なかなか想うような人材はみつからないです。。優先と
いう質問ならまだまだマーケットシェアが取れてないの
でデベロップカントリーが新興国より優先です。その中
でも例えば欧州関して言えば日系メーカーに一切こだわっ
ておらず米国でも同様です。


Q.トルコ関しての戦略について教えて下さい 
MES事業の中で、特に地震計については売れるマーケッ
トというのは世界でどこにでもあると言う訳ではない、
売れるであろうと予測するマーケットの中ではトルコは
最重要国の一つである。そのトルコ市場にはトルコ事業
展開アドバイザリーが作ったルートで参入し、現地の販
売組織を含め全面的にサポートしてくれたコンサルティ
ング会社が間に入った実績を作っているところです。こ
れからの成長を期待しています。トルコはMESでは戦略
地域です。DSSについては自動車向けに力を入れ新しい
代理店を中心に営業して行きたい。航空産業に関しては
エンドユーザー確認が必要です。 
 
Q.現地法人は? 
今後の動向次第で現地でのプレセンスを広げて行く可能
性はあるが、現地で生産の可能性は低い。ロンドンやミュ
ンヘンから出張ですぐ行けてしまいますから。 
 
欧州危機、ギリシャ危機、ISIS, ウクライナ等々の様な危
機に対してどの様なリスク管理をしていますか。戦略に
影響をしていますか。 
我々には厳しい輸出管理システムがある、紛争地域、問
題起こしそうなところには物を出さない、経済危機的な
国であればその国の債券を持っているのであれば信用リ
スク含む、保険や再保険をかける場合はある。
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S. Gelişmekte olan ülke ve bölgelerin önemi nedir? 
Asya, Avrupa, Yakın Doğu gibi bölgelerdeki planlarınız 
nelerdir? 
DSS iş kolumuz öncelikle otomotiv sanayi ağırlıklı çalışır, 
daha sonra havacılık gelir. Gelişmekte olan ülkeler 
arasında da otomotiv üretimi yapan ülkeler var. IMV'nin 
globalleşmesi henüz yeni bir olay. Avrupa ve Amerika'da 
daha pazar payı kazanamadık; bu nedenle önce oralarda 
kendimize bir yer edinmek istiyoruz. Aynı zamanda 
gelişmekte olan ülkeler arasında AB ve ABD'li rakiplerim-
izin girmediği yerlere onlardan önce girmek istiyoruz. 
Doğu Avrupa'da Romanya, Rusya, Türkiye'yi, Orta 
Asya'da Hindistan, Tayland, Asean ülkelerini, Latin 
Amerika'da ise Meksika ve Brezilya'yı sayabiliriz. 
 
S. Bu kadar yerde faaliyet göstermeniz için çok kay-
nak gerekmez mi? Önceliğiniz yok mu? 
Kaynak lazım doğru, insan kaynaklarımız yetersiz. Her 
gün mülakatlara giriyorum ama iyi eleman bulamıyoruz. 
Öncelik vermemiz gerek ve bu durumda henüz pazar 
payımızın yeterli olmadıği gelişmiş ülkelere öncelik vere-
ceğiz. Buralarda illa ki Japon araba üreticilerine satış 
yapacağız diye bir şey yok. 
 
S. Türkiye stratejiniz nedir? 
MES işkolundaki ürün ve hizmetlerin dünya sathında her 
yerde alıcısı yoktur. Bu durum özellikle sismograf ve ivme 
ölçerler için geçerlidir. Her yerde pazarı bulunmayan 
ürünlerdir. Pazarı var diye varsayabileceğimiz yerler var ki 
Türkiye bu ülkelerin başında geliyor. En büyük pazarımız 
olma potansiyeline sahip. Biz Türkiye'ye iyi bir danış-
manın, TJT Advise Turkey Firması, yardımı ile girdik. Biz-
im için pazar stratejimizi yapıp yerel yapıyı kurdu ve çok 
destek oldu. Bu partnerimizin açtığı yolda ve desteği ile 
satışlarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Beklentilerimiz çok 
yüksek. Bizim için Türkiye MES iş kolunda stratejik bir 
bölge.  
 
DSS iş kolunda da yeni bir distribütor etrafında faaliyet-
lerimizi düzenliyoruz. Havacılık sanayinde işlerin yürüme-
si ve büyümesi için son kullanıcı onay ve teyidi gerekiyor. 
Bu anlamda Türkiye ile Japonya arasında EPA anlaş-
masının bir an önce ilerlemesini bekliyoruz. 
 
S: Türkiye'de bir iştirak düşünüyor musunuz? 
Önümüzdeki dönemde ne kadar iş yapacağımıza bakıp 
Türkiye'deki durumumuzu gözden geçireceğiz. 
Büyümemiz mümkün ama bir üretim merkezi kurma 
olasılığımız düşük. Londra ve Münih üzerinden işlerimizi 
yürütmeyi tercih ederiz.



Q. 海外（トルコ）事業展開のどんなところで困っていま
すか？どの様な問題や課題が目立っていると思われますか？
 
商売を広げたいが国と国の関係でまだまだ規制される部分
がある。例えばトルコでも国防関連企業とも商売をして行
きたいが国の認可が下りない。この点に関しては今後の日
本トルコ間のEPAに期待を持ちたいところです。ただトル
コ国内の商売を伸ばして行きたい。弊社としても戦略的に
未だやり切れていない分がある。MESはまだ日本からDSS
はロンドンから管理している。どの国でプレセンスを拡大
して行くかの課題は最終的にはタックス（税金）が一番で
す。タックスと、インフラ状態と地通り（立地）、交通、
空港の場所、トランジット状態など。 
 
追加点：欧州に行く時はイスタンブールのTurkish Air Line
のラウンジを使用する場合が多いが、ロッカーが世界一美
しく素晴らしいと思います。透明で中が見えて、ロッカー
の番号も記憶しないでいいし、不審物も入らない、感動し
ました。シャワー室も立派と聞きました。又、Turkish Air 
Lineのパンは美味い。 
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S. Avrupa ve Yunanistan krizi, Ukrayna sorunu, ISIS kriz 
ve çatışmaları ortasında riski nasıl yönetiyorsunuz? 
Stratejilerini etkiliyor mu? 

Firma olarak bizim bir ihracat politikamız vardır, çatışma olan 
bölgelere, sorun yaratabilecek ülkelere ürün göndermeyiz. 
Ekonomik kriz riskine karşı sigorta yaptırıyoruz. 
 
S. Türkiye'de iş geliştirme aşamasında ne tip sorunlarla 
karşılaştınız? 
Büyümek istediğimiz ülkeler ile aramızda çözülmemiş hukuki 
durumlar olabiliyor. Mesela Türkiye'de savunma sanayinde 
faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği yapmak istiyoruz ama 
devletimiz izin vermiyor. Bu özel bir durum. Türkiye-Japonya 
arasındaki EPA (STA) müzakerelerinden olumlu bir sonuç 
çıkacağını umuyoruz. Şirket olarak bizim de strateji belir-
lemede eksiklerimiz var. Mesela MES iş kolu Japonya'dan, 
DSS iş kolu Londra'dan yönetiliyor. Hangi ülkede yatırım ya-
pacağımız nihai itibari ile o ülkenin vergi mevzuatı ile çok 
alâkalıdır. Vergi birinci derecede kararları etkileyen unsurdur. 
Sonra altyapı, coğrafi ve lojistik durum, trafik, havaalanı yer-
leri, transit rejimi ve saire gelir. 
Ek bilgi: Avrupa seyahatlerimde THY İstanbul Lounge’ını 
kullanırım. Buradaki jetonlu dolaplar dünyada gördüğüm en 
harika dolaplar. Dışı şeffaf olduğu için içerisini görebiliyoruz. 
Dolap numarasını ezberlemek zorunda değilim, içinde sakın-
calı bagaj da olmadığını görebiliyorsunuz. Çok etkilendim. 
Salonun duşları da çok iyiymiş diye duydum. Ayrıca THY'nin 
ekmekleri ve yemekleri de çok lezzetli. 

Foto:Mansur Karakoç



 

為替！どこへ 
Kurlar nereye!

Türkiye iki ayrı paradigma kay-
masının döviz kuru üzerindeki 
etkilerini yaşıyor 
トルコは二つのパラダイムシフト
が同時に行われている事による通
貨に関する影響を経験をしている。

Neler Oluyor? 

2015 yılına girdiğimizden bu 
yana 24 Temmuz itibarı ile TL 
ABD Doları karşısında %17.86 
değer kaybetti. Aynı süre 
içinde Brezilya para birimi 
Real%36.22 düştü. Geçen yıl 
Ukrayna krizi nedeni ile çöken 
Rus Rublesi ise bu yıl sadece 
%0.24 aşağıda. 


Türkiye, Meksika, Güney Afri-
ka, Tayland gibi gelişmekte 
olan ülke kurlarının son iki 
y ı ldaki dönemsel perfor-
manslarına baktığımızda Rus 
Rublesi, Brezilya Reali ve 
TL’nin Dolar karşısında en 
fazla değer kaybeden para 
birimleri olduğunu görüyoruz. 
Son 12 ayın en kötü perfor-
mansı %68.3 ile Rublenin. 
Aynı süre içinde Brezilya Reali 
%50.55, Türk Lirası ise %30.75 düşmüş. Bu sıralama ABD 
Merkez Bankası FED’in gevşek para politikasından çıkma 
sinyalini ilk kez verdiği Mayıs 2013 sonuna göre yapıldığında 
da değişmiyor. Ruble %88.25’lik bir çöküş yaşamış. Onu 
%62.25’lik değer kaybı ile Brezilya Reali izliyor. TLdeki düşüş 
%48. Aynı dönem içinde Meksika Pezosu ve Güney Afrika 
Randı %30’luk değer kaybına uğramışlar.


Neden Oluyor? Birinci paradigma kayması- Uluslararası 
faiz seviylereindeki artış beklentisi 

ABD Merkez Bankası (FED)’in bu yıl içinde faiz artırımına 
gitme beklentilerinin yükselmesi Doları güçlendirdi ve ulus-
lararası sermaye hareketlerine duyarlı ülkelerin kurları üz-
erinde olumsuz etki yaptı. FED faiz artırımından kaynaklanan
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現状をこう見ている 

トルコリラは２０１５年初頭以降、
７月２４日現在で対米ドル比17.86％
下がった。同時期ブラジルレアルは
36.22%急落した。昨年のウクライナ
危機の影響で急落したロシアルーブル
は今年0.24%下がった。


トルコを含めてメキシコ、南アフリ
カ、タイ等の新興国通貨の過去２年
間の動きを見ると、ロシアルーブル、
ブラジルレアル、トルコリラが対ドル
で最も下がった通貨だった事を分か
る。過去１２ヶ月間での最低パフォー
マンスはー68.3%下落したロシアルー
ブル。同期間ブラジルレアルは
50.55%, トルコリラは30.75%下がっ
た。この順位は米FEDが量的金融緩
和を終了する兆候の兆しがあった２
０１３年５月末比でも変化しない。
ルーブルの下落幅８９％・レアルは６
２％と２位、トルコリラは４８％下
がっている。メキシコペゾ、南アフリ

カランドは２０１３年５月末比３０％下がっている。


現状をこう見ているーパラダイムシフト①ー国際金利水準
の上昇に関する期待 

今年度中には、米FEDより年内金利上昇期待が高まり米ド
ル高になり、国際資金流通に敏感国の通貨による悪影響
が与えられている。この状況は経常赤字が高いトルコで
は、リラ安やボラティリティーの上昇として通貨に反映
された。


Erol Emed CFA, FRM, TJT Advise Turkey
エメドエロル CFA, FRM, トルコ事業展開アドバイザリー
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ve emerging market olarak aynı sınıfa koyulan piyasaları etk-
ileyen ama Türkiye gibi cari açığı yüksek ülkelerin para birim-
lerinin kırılganlığını tüm çıplaklığı ile ortaya çıkaran bir para-
digma dönüşümünün sinyalleri bir süredir veriliyordu. TL 
üzerindeki etkisi kurlardaki gevşeme ve volatilitenin artması 
olarak gerçekleşti. Tam sonuçlarını ABD’de faiz artışı 
başladıktan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
‘ınn uygulayacağı politikalar açıklığa çıktıktan sonra göre-
ceğiz. 


Uluslararası sermaye hareketleri getiri-risk düzlemindeki 
değişmelere tepki verir. Global finans krizleri ve gelişmiş 
ülkelerdeki büyüme resesyonu (growth recession) ile paralel 
yaşanan dezenflasyon sürecinde küresel faizler düşük 
seyrediyordu. Halen ABD FED, Avrupa ECB, ve Japonya 
BOJ gevşek para politikası uyguluyor. Bu ortamdan ulus-
lararası yatırım pozisyonu negatif olan ve yapısal cari açığı 
bulunan Türkiye faydalandı. 


FED yıl içinde faiz artırımına gideceği sinyalini bir süredir 
veriyor. Türkiye’nin cari açığının GSMH oranı geçen sene 
%5.8 olarak gerçleşti. Ekonomi yönetimi 2015 sonu itibarı ile 
bu oranın %5in altına ineceği öngörüyor. Eski paradigma için 
yeterli seviye olsa da ABD ekonomisinin gevşek para poli-
tikasını terketmeye başladığı yeni ortamda kabul edilebilir 
cari açık seviyesini bilmiyoruz. Bu durum da belirsizlik 
yaratıyor. 


Türkiye’nin uluslararası yatırım durumu yaklaşık %40 net 
negatif. Bu açığın finansmanı uzun ve kısa vadeli fonlar ile 
sağlanıyor. Sermaye hareketlerinde olası bir aksama hem 
finanmanı zorlaştıracak, hem de maliyetleri artıracaktır.


Neden Oluyor? İkinci paradigma kayması- İç ve dış poli-
tik risklerde kötüleşme 

TL’yi etkileyen bir diğer unsur da iç ve dış politik ve 
ekonomik risklerdeki kötüleşme. 7 Haziran genel seçimi 
ertesi ortaya çıkan siyasi tablodan güçlü ve istikrarlı bir 
hükümet çıkmadı. Suriye ve Irak’daki istikrarsızlıklara 
Türkiye’nin IŞİD ve PKK’ya karşı harekatlara başlaması ek-
lendi. İç siyasi ve dış jeopolitik riskler ile beraber belirsizlik-
lerin arttığı bir dönem içine girilmesi kurları negatif etkiliyor.


Neler Olacak? 

Olumsuz faktörler göz önüne alındığında önümüzdeki 12 ay 
içinde TL’yi mevcut seviyesinden daha da aşağılarda 
öngören senaryolar fazlası ile üretilebilir ve üretiliyor da. Öte 
yandan, “kötü” risklerin varsayım ve öngörü aşamasından 
çıkarak gerçekleşme fazına girdiğini ve dönem parame-
trelerinin ortaya çıktığını varsayarsak daha sağlıklı tahminler 
yapabileceğimizi, tahminlere şartların iyileşmesi olasılıkları ile 
istikrar senaryolarını da ilave edebileceğimizi ileri sürebiliriz.

資金はリスクとリターンの関係に基づいて動いている。グ
ローバル金融危機や先進国で見られている成長不調（グロー
ス・リセッション）の結果、世界的なデフレ状態になり、
米FED,欧州ECB並びに日銀が定量緩和や低金利政策を続け
て来た。この環境は特に経常赤字の高いトルコ等の国に追
い風となっていた。


しかしFEDは年内に金利上昇局面に入る期待が市場で高
まっている。トルコの経常赤字は昨年5.8%で今年は５％
以下になるとの予測。低金利の全パラダイムでは良い水準
だが、金利上昇局面での妥当な経常赤字水準に関してはま
だわからない。この状況はリスクであると見られている。


又、国際金融ポジションが−４０％であるトルコは、継続
的に中長期ファイナンスをする必要がある。金利上昇局面
ではファイナンスコスト等が高くなる恐れもある。


現状をこう見ているーパラダイムシフト②ー内外政治リス
クや地理学リスクの上昇 

トルコリラへ影響を与えている他の要因としては、内外政
治や経済リスクの悪化である。６月７日の総選ではどの党
も過半数を得られず国内政治は不安定な時期に突入。シリ
アやイラクでの不安定な状態が継続し、それに加えてアイ
シス(ISIS)やPKKに対する軍行動が開始。このような内外政
治地理学リスクが高まって来た事は通貨に悪影響を及ぼす。

どんなシナリオが実現されるか 

このようなネガティブシナリオに基づいて今後１年間通貨
は今よりもさらに3.5まで下落する予測が世の中にある一
方で、「悪リスク」は出尽くしと見る事も出来る。全ての
リスクに関して現実的な予測が出来れば、通貨や経済の見
通しも現実的になると考えられる。従って様々なシナリオ
に対し安定シナリオも加えられる。


トルコにとっては外経済要因は底を打ったと考えている。
輸出で5-6番目に大きなロシア市場はウクライナ危機や燃
料安で下落し（今年のロシア人観光客数前年より４４％下
落）2番目に大きイラク市場も燃料安や石油地ムスルがア
イシス政権になった為下落、欧州経済も低水準で動いてい
る。


一方、トルコの経常赤字やインフレ率に影響をする原油価
格の下落は唯一のポジティブ要因。トルコリラと原油価格
の間に何らかの関係がある事は、弊社の分析上で確認をし
ている。トルコ事業展開のモデルでは経済環境だけを考え
た場合、対ドルトルコリラ水準が2.5辺りで落ち着く。


ただ、内外政治リスク等を考えた場合、下方リスクが定量
化出来ない事もあり、今後の１２ヶ月は為替が2.5-3.5の間
で推移すると考えている。但し、為替は瞬間値よりも平均
水準を見るべきであり、弊社は今年の対ドル平均（現在２．
６）を２．７５と見ている。
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Türkiye’nin dış ekonomik konjonktürü normal şartlar altında, yani bir iktisadi döngü içerisinde gelebileceği en dip noktaya 
yaklaştı. En önemli ihracat pazarlarımızdan Rusya’daki kriz bu ülke ile olan ticareti ve, bu sene gelen Rus turist sayısın-
daki %24(-469.000) azalmadan da görüleceği gibi, turizmi olumsuz etkiledi. Önemli bir ihracat ve fonlama merkezi olan 
orta doğu ülkeleri düşük petrol fiyatlarından dolayı eski canlılığı gösteremiyor. İkinci büyük ihracat pazarımız Irak hem 
düşük petrol fiyatlarından zarar görüyor hem de önemli petrol kaynaklarının olduğu Musul şehrinin IŞİD’e geçmesi ile 
gelirlerine azalma görüyor. Avrupa’da önemli bir iyileşme yok. 


Öte yandan düşük seyreden petrol fiyatlarının cari açık ve enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini göz ardı edemeyiz. TL ile 
petrol fiyatları arasında eskiden beri gelen bir bağlantı var. TJT olarak kurduğumuz modeller sadece ekonomik konjonk-
türü ele aldığımızda kurların 2.5 ila 2.6 arasında dengeye oturabileceğini gösteriyor. 


İç ve dış siyasi riskler ise ek bilinmeyenleri devreye sokuyor. Negatif senaryoların fazlası ile bilindiği bu süreç içinde 
yukarıda bahsettiğimiz paradigmaların ürettiği kur değerlerini göz önüne alırsak Dolar TL kurunun 2.5-3.5 arasında oyna-
masını olası görüyoruz.


Kırılgan ekonomik yapısı ve iki ayrı paradigma dönüşümünü bir arada yaşayan Türkiye’nin sürekli dış kaynak girişine 
muhtaç olması kurlarda ani ve sert oynama riskini artırır. Burada dikkat edilmesi gereken husus anlık kur oynamalarından 
daha ziyade kurların ortalama seviyesidir. TL 2015 yılına girdiğimizden bu yanaki ortalama değeri 2.58 civarında. TJT 
2015 ortalama kurunun 2.7-2.75 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.  
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Business　Progress After 
Making Investment

Yatırımdan sonraki 
gelişmeler

ダイキン工業がトルコで空調機販売を開始して以来30年以上が経過しました。2010
年度までは現地代理店を通じて販売を行っていましたが、近年の大型ビルの建設や
個人所得の伸びから住宅用空調機の市場も大きく伸びると考え、現地に拠点を設立
することにしました。2011年9月にトルコのエアフェル社を買収しダイキントルコを
設立して以降、トルコの順調な経済成長の追い風を受けて事業を拡大し、この期間
のトルコにおける空調事業の年間成長率約15％前後以上の事業拡大を達成しまし
た。その背景にはイスタンブルを中心とした販売網の整備、ローカル幹部によるスピー
ド経営に加え、私たちの強みとする品質を支える自前の技術や、小型から超大型ま
での幅広い商品がもたらすシナジー効果により短期間で達成できたと自負しています。

事業拡大に伴い積極的な人的投資も行っており、従業員数は買収前の450名前後から
2014年度9月末には約820名になり、今後も生産拡大に伴い雇用数を拡大する予定で
す。現地密着型という基本方針に則り、旧エアフェルの幹部を含む全従業員は従来
の職責をそのまま引き継ぎ、日本からの4名の出向者はあくまでも黒子としてサポー
トに徹し、日常業務に関しては現地人材を中心に現地による現地に根づいた事業展
開を目指しています。そのため、スピード感のある事業展開が実現したと考えていま
す。

Daikin’in Türkiye’ye yönelik klima satışlarının 30 yılı aşkın geçmişi var. 2010 yılına 
kadar Türkiyedeki aracı kurumlar ile satışlar devam ettirildi ancak büyük binaların 
yapılması ve bireylerin gelir düzeyinin artmasıyla klimaya olan ihtiyacın artacağı 
düşünüldü ve Türkiye’ye bir merkez kurulması kararlaştırıldı. 2011’in Eylül ayında 
Airfel şirketi alınarak Daikin Türkiye kuruldu. Şirketimiz bu zamana kadar gelişen 
Türkiye ekonomisi içerisinde yıllık yaklaşık %15 oranında büyüme gösterdi. Kısa 
zamanda yüksek oranda büyüme göstermesinin ardında İstanbul merkezli satış 
ağının kurulması, lokal yönetim birimlerinin hızlı hareket etmesi ve küçükten 
büyüğe çok çeşitli ürünlerin müşteriye sunulması gibi sebepler var.


Şirketin iş kapasitesinin artmasıyla birlikte insani yatırım da arttırıldı. Airfel satın 
alındıktan sonra, 450 olan çalışan sayısı 2014 Ağustos itibariyle 820’ye yükseltildi. 
Bundan sonra da artan üretimle birlikte çalışan sayısının artırılması planlanıyor. 
Daikin Airfel’i aldıktan sonra yönetim kurulu olmak üzere tüm çalışanların çalış-
maya devam etmesini sağlayıp Japonya’dan arka planda işlere destek olması için 
dört kişi gönderdi. Daikin Türk çalışanların katılımıyla yapılacak bir şirket

büyümesi hedeflediği için, hızlı büyüme gösterdiğini düşünüyorum.

ダイキン工業  

三中政次　 
ダイキン工業（株）取締役副社長執行役員


DAIKIN  

Minaka Masatsugu 
Daikin Industries Yönetim Kurulu Genel Müdür Yardımcısı


* 本文は日本・トルコ協会会報より
* Makale “Japonya-Türkiye Cemiyeti “ izni ile yayın-
lanmıştır 



また、事業基盤強化としては、生産現場の積極的な技術移転や生産移管、マーケティングや商品開発力の強化、環
境技術の商品転化など、各方面においてノウハウの移行を行いました。その結果、2013年度の売上高は買収前と比
べ約3.5倍の約7億トルコリラになりました。2014年度は年初よりトルコを取り巻く社会・政治問題及び夏場の天候
不順から苦戦していますが、潜在的な成長率は高いと確信しています。 

現在トルコの多くの空調製品は海外からの完成品輸入に依存しており、エアフェルも簡単な製品の組み立てにとど
まっていました。そこで、トルコ市場の将来性と周辺国への輸出拠点としての可能性を考え、品質改善に取り組み、
現場の技術者のみならずワーカー全員に品質の重要性を伝え、同地区にある日系自動車メーカーからもトルコ人技
術者の派遣を依頼するなどして、日々トレーニングを繰り返しました。その結果、既存製品のクレーム率を大幅削
減に成功、市場からの信頼を勝ち得ることができました。 

Ayrıca, şirketi güçlendirmek amaçlı marketing ve ürün geliştirme kapasitesinin artırılması, çevresel teknolojinin 
ürüne dönüştürülmesi gibi çeşitli değişimler yapıldı. Bunların sonucu olarak Airfel’in satın alınmadan önceki satış 
hacminin 3.5 katı olan 700 milyon Türk lirasına ulaşıldı. 2014’ün başından itibaren Türkiye’nin içine düştüğü siyasi 
problemler ve düzensiz yaz mevsimi ile zorlu bir mücadele versek de potansiyel büyüme oranının yüksek olacağına 
inanıyoruz. 


Türkiye’deki mevcut klima piyasası yurtdışında üretimi tamamlanmış ürünlerin ithalatına dayanıyor. Airfel de basit 
ürünlerin birleştirilmesi ile kısıtlanmıştı. Türkiye pazarının geleceği olduğunu ve Türkiye’nin çevre ülkelere ihracat 
merkezi olabilecek kapasitesini göz önüne alarak ürün kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptık. Sadece 
mühendislere değil tüm çalışanlara ürün kalitesinin önemi anlatılıp, Türkiye’deki Japon otomobil şirketinden 
çağırılan Türk mühendislerle birçok eğitim yapıldı. Sonuç olarak ürünler hakkındaki şikayetler büyük oranda azaldı 
ve pazarda güven elde etmeyi başardık.
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2013 yılında Belçika’daki merkez fabrikada küçük 
boyutlu klimaların dış üniteleri ve ısı değişim 
makinelerinin bir kısım ürünlerinin üretimine ve üretimin 
geliştirilmesine başladık. 2015 yılından itibaren küçük 
boyutlu klimaların üretimini 100 binin üzerine çıkarıp 
Avrupa, Rusya ve Orta Doğu’ya ihracatını planlıyoruz. 
Daikin Türkiye çalışanlarındaki büyüme isteğinin ve 
Japonya’dan herşeyi öğrenmeye yönelik bilince sahip 
olmalarının kısa zamanda büyümemizin sırrı olduğunu 
düşünüyorum. 


Türkiye’deki ekonomik gelişimle birlikte müşterilerin 
ihtiyaçları çok geniş bir alanda değişim göstermekte. 
Biz bugüne kadar devlet öncülüğündeki enerji tasarrufu 
ve çevreye duyarlılık kuralları başta olmak üzere yeni 
klima alan ya da klimasını değiştirmek isteyen müşteri-
lerin, müstakil evlerden büyük apartmanlara, has-
tanelere, otellere, ofislere yönelik klima ihtiyacına yöne-
lik talepleri gözönüne alarak bu taleplere cevap verecek 
çok geniş bir ürün yelpazesi geliştirdik. Daikin Türkiye 
kurulduktan sonra marketing fonksiyonu güçlendirilip 
fabrika, ARGE merkezi ve ürün geliştirme merkezi birlik-
te Türkiye’nin talebine yönelik ürün geliştirmeye çaba 
gösterdi. Bunun sonucu olarak, Avrupa genel 
merkezindeki ürün geliştirme merkezinin teknik yardım-
larıyla, kurulduktan iki yıl sonra 2013 yılında Türkiye 
dünyanın diğer yerlerinde çok rastlanılmayan özel ürün-
ler üretmeye başladı. Bu ürünler 2014 yılının başından 
itibaren satışa başlandı ve gelecek yıldan itibaren 
sırasıyla bu ürünlerin pazara sunulması planlanıyor. Bu 
şekilde marketing ve ARGE fonksiyonu daha yeni oluş-
turuldu ama marketing düşüncesini ve şimdiye kadarki 
hız algımızı daha da geliştirerek Türk müşteriler tarafın-
dan sevilecek ürünler üretmeyi planlıyoruz.

2013年度からはベルギーの主幹工場から小型エアコン
の室外機や全熱交換機一部製品の生産を実施、生産基
盤強化に取り組んできました。2015年度からは小型エ
アコンの生産能力も増強し10万台以上を生産してトル
コ市場及び欧州、ロシア、中東への輸出拠点としての計
画も進めています。ダイキントルコ従業員の成長意欲、
日本から何でも学びとっていこうという意識の高さが
短期間での成長の秘訣だと思います。 

トルコの経済成長に伴うユーザーのニーズ変化は非常に
速いサイクルで回っています。政府主導の省エネ、環境
規制をはじめとして、初めてのエアコン購入者、買い換
え、戸建て住宅から高層マンション、業務用途では病
院、ホテル、事務所など多岐に渡る需要に、当社も幅
広いニーズに対応すべく多くの商品レンジを構えて今日
まで事業を続けてきました。ダイキントルコ設立後はマー
ケティング機能を強化し、工場とR&Dセンター、商品開
発センターとの三位一体で、当地で求められるトルコ
発の商品開発にも尽力してきました。その結果、欧州
統括本部内の開発センターの技術支援もあり、設立2年
後の2013年に海外展開の中では珍しいトルコ発の地域
特化商品が誕生し、2014年度年初より販売を開始、次
年度以降も、トルコ商品を順次発表する計画です。この
ようなマーケティングやR&D機能の強化はまだ始まった
ばかりですが、マーケットインの発想と、これまでの
スピード感を大切にして改善を進めるとともに、トルコ
のユーザーに喜ばれる、持続性のある商品開発を続け
ていきたいと考えています。 



ダイキントルコと市場の距離を縮める活動の一つとして、
現在、展示施設としての機能に加え、空調機器の購入を
検討中の各種ユーザーや工事事業者、設計者が抱える疑
問や課題に対する包括的なサービスを行う施設であるソ
リューションプラザの設立を計画しています。当社にとっ
て日本、中国に次ぐ世界で3番目の開設となり、トルコ国
内や周辺各地域からの来場者やそのニーズに応えあらゆ
る種類のエアコンをカバーしたいと考えています。同時
にダイキンの取り組みや、私たちの身近な存在である空
気とは何かなど、空調機を通じた省エネや環境保護の大
切さを学べる施設とし、地域住民が子どもから大人まで
気軽に訪問できるよう創意工夫を重ね、2015年3月には
開設予定です。 

また、近年の最も大きな変化の一つに政府主導の省エネ、
環境保護政策が挙げられます。トルコにとり世界水準の
環境規制導入は将来的に避けられない最重要課題です。
当社は環境課題に挑戦する政府方針に移行するように、
これまで多くの技術をトルコ市場へ投入してきました。
メーカーとして政府の規制が発効される前に新規制の適
合商品を市場に投入するために、今後とも常に政府の環
境方針に同調し、一歩先を行くような活動展開をしてい
きたいと考えています。近年、新たな環境保護政策が導
入されることが市場で囁かれており、新規制に関しては
改善された機能部品や、新冷媒の「R32」の採用で政府
方針に合う活動展開を考えています。R32を使った空調の
基本特許は当社が保有していますが、地球環境保護の観
点から、自社商品展開だけではなく、トルコの地元メー
カーにも無償で特許を公開していきたいと考えています。

Daikin Türkiye’nin Türk pazarı ile olan mesafesini daha da 
kısaltmak için klima almak isteyen inşaat firmaları, 
tasarımcı ve diğer her çeşitten müşterinin endişelerini   ve 
sorunlarını giderecek kapsamlı bir servis imkanı veren 
'Solution Plaza'nın kurulmasını planlıyoruz. Burasi şirke-
timizin Japonya  ve Çin'in ardından kurduğu bu türdeki 
üçüncü tesis olacak ve Türkiye çevresindeki ülkelerden 
gelen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli sayıda 
klimayı içermesini düşünüyoruz. Aynı zamanda Daikin’in 
girişimlerini, bizim çok yakınımızda bulunan [hava]nın 
nasıl bir şey olduğunu, klima yoluyla enerji tasarrufu ve 
çevreyi korumanın önemini öğrenilebileceği, yakın 
çevrede oturan çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin 
ziyaret edebileceği orijinal bir kuruluşu 2015’in Mart ayın-
da açmayı planlıyoruz.


Son zamanlarda Türkiye’deki en büyük değişimlerden biri 
olarak devletin öncülük ettiği enerji tasarrufu ve çevre 
koruma politikaları gösterilebilir. Türkiye gelecekte dünya 
standartlarındaki çevre düzenlemelerinin Türkiye’ye getir-
ilmesinden kaçamayacaktır. Bizim şirketimiz devlet poli-
tikalarıyla paralel olarak çevre problemlerine çözüm 
sunan birçok ürünü Türkiye’ye getirdi. Marka olarak de-
vlet bu düzenlemeleri getirmeden önce yeni çevre düzen-
lemelerine uyum gösteren ürünleri Türk pazarına sokup 
bir adım ileride faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz. 
Son yıllarda yeni çevre koruma politakasının kabul edile-
ceği Türk pazarında fısıldanıyor. Yeni kurallarla ilgili olarak 
geliştirilmiş parçaların ve yeni soğutucu [R32]nin kab-
ulünde devlet politikasına uyan faaliyetlerimizi genişlet-
meyi düşünüyoruz. R32’nin kullanıldığı klimaların patenti-
ni bizim şirketimiz elinde tutuyor ancak çevre korumasına 
katkı amacıyla diğer Türk şirketlerinin kullanımına ücretsiz 
açmayı planlıyoruz.


Şirketimizin bir Türk şirketini satın almasının arka planın-
daki önemli sebeplerden biri Orta Asya, Orta Doğu ve 
Afrika’daki çevre ülkelerine olan ticari faaliyetleri artırmak-
tır. Türkiye inşaat sanayisinde Çin’i takiben dünyada ikinci 
olup, Türk şirketlerinin yurtdışında yaptığı inşaat faaliyet-
lerine Türkiye’den malzeme sağlama durumu sık 
görülmektedir. Türk şirketlerin girişimciliği ve gücünden 
faydalanarak çevre ülkelere genişleme girişimimiz henüz 
gelişme aşamasında. Bugünlerde çevre ülkelerin 
bazılarında politik istikrasızlık artmakta ancak bu değişen 
ortamı gözönüne alan politik stratejilerin yeniden düzen-
lenmesi sadece kısa dönemli konulardan biridir. Uzun 
vadeye bakarsak bu alanın geleceğe yönelik fırsat 
olduğunu düşünüyoruz.
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当社がトルコの会社を買収した背景として、もう一つ重
要な点は他の日系企業同様、トルコ進出における戦略と
して中央アジア・中東・アフリカ等の周辺国への事業展
開が挙げられます。建築業ではトルコは中国に次ぐ世界
第2位の規模で、トルコ企業の多くは物件がどこにあろう
とも設備調達はトルコで行うケースが数多く見られます。
トルコ企業の積極性や強みを活用した周辺国展開は取り
組み途上であり、現状では周辺国の一部に政情不安が拡
大していますが、環境の変化を加味した政略再構築が短
期課題の一つであり、将来へのチャンスと考えています。
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これまでメリットばかり取り上げましたが、トルコで事
業展開をするうえで難しいことは多々あります。空調機
を製造する過程で現地にサプライヤーの数が少なく、基
幹部品を輸入する必要があり、近年のトルコリラ安が経
営に対する圧迫が大きくなっています。リラ安は競争力
がつく半面、製造業ではコスト高になる面もあるので、
今後何らかの改善を望みたいと思っています。 

このように克服すべき点もあるものの、今後トルコが成
長市場であることは変わりません。今後とも技術移転も
含めて投資を行い、さらにトルコを欧州やアフリカ、中
東への輸出拠点として活用していきたいと考えています。

Buraya kadar hep yararlı faktörlerden bahsettim ama 
Türkiye’de iş  alanının genişlemesinde bir çok olum-
suz  faktör  de  var.  Klima  üretim aşamasında  bulun-
duğumuz  yere  parça  sağlayan  firmalar  az  ve  temel 
parçaların  alınmasına  ihtiyaç  var.  Son  yıllarda  za-
yıflayan Türk lirası  şirketin  işletmesini  gittikçe  zor-
laştırıyor.  Liranın  zayıflamasının  rekabeti  artırması 
yönü  ve  imalat  sanayinde  maliyeti  yükseltme  yönü 
olduğundan  dileğimiz  bu  konuda  iyi  gelıişmelerin 
olması.

Bunun gibi üstesinden gelmemiz gereken bazı nokta-
lar  olmakla  birlikte,  bunlar  Türkiye’nin  gelişen  bir 
pazar  olması  hususunu  değiştirmiyor.  Bundan  sonra 
da  teknoloji  transferini  içeren  yatırımlar  yapıp 
Türkiye’yi  Avrupa,  Afrika,  Orta  Doğu’ya  yönelik 
ihracat noktası olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz.
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“Presently we are importing almost 95% of foods from Turkey but we hope 
to distribute this to a 50/50 mix with other Mediterranean brands from Spain, 
Italy, Cyprus, France, Malta etc” says Marc Simmons, who is the CEO of  
Hasel Foods. At the moment the company is selling to the Turkish market in 
Japan (almost 95%) but it hopes to distribute this to Japanese customers in 
the near future and plans to have the Japanese consumer become the prin-

ciple buyer and shopper on its new website www.haselfoods.com. “We sell approx. 150 different types of imported foods (95% Turkish) 
and make approx. 40 different types of freshly baked items with much produced to orde” comments Mr.Simmons. Hasel’s biggest sell-
ers are Black Olives, Pita bread, Olive oil, spices, Tomato Paste, Cheeses and chick peas, with a steady growth in baked goods (Bakla-
va, cookies, breads etc.) on the side.

2. 

Style 
6 facts about Hasel Foods- the leading 
producer of Turkish and Medditerannean 
sweets in Japan. 

FOOD Hasel products are made by two master 
pattessierers from Turkey who have a 
combined experience of more than 30 
years. Its business strategy in Japan is 
to move the sales from the mainly Turk-
ish community, to the international and 

Japanese community in Japan and to this end Hasel moved 
away from a Turkish themed production house to a Mediter-
ranean themed production house. Since Hasel has the only 
established commercial Baklava and original Turkish type 
sweet production facility in Japan, it is in a wonderful position 
to introduce the sweets and bakery products to the Japanese.

1. 
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“We are only operating in 
Japan and have no plans in 
the near future to expand out-
side of Japan.”



 

Many Japanese who taste Hasel 
Baklava and Kadayif products 
say it is too sweet which is why 
the company developed a dryer 
type with less syrup. It is still 
fresh but just less sweet and so 

far tasting have been positive with Japanese people 
reacting positively. Many Japanese do not know about 
Turkish food except Doner Kebab and it is a surprise to 
them that Turkey is not only a  major cheese producer 
but is also the biggest producer of hazelnuts, Tomato 
paste and Olive oil. “We hope thru positive media to 
introduce Turkish and foods of the Mediterranean to the 
Japanese. We plan on doing this by TV exposure and 
cooking blogs using Turkish ingredients.” says Marc 
Simmons. 

3. 

Turkey and Japan has always 
had a long and trusted relation-
ship so it seem natural to expose 
the Japanese to the Tastes of 
Turkey and the Mediterranean. 
Although currently Hasel is con-

centrating on introducing its food products to the Ja-
panese, it would welcome the chance to export food 
products from Japan to Turkey.


Hasel Foods has its own brands for Cheese, Sesame 
paste, Carob and olive oil. Its manufacturing base for 
the production of breads and sweets is based in Japan 
and baked fresh daily. The company has dedicated 
suppliers providing products to from Turkey . It also has 
strategic partners in Japan who import products for 
Hasel Foods. Haselwelcomes any companies that want 
to work with it.

5. “The situation in Turkey with the 
drop in the TL and the political 
instability has caused some fi-
nancial concerns but the new 
C.E.O. Mr. Simmons, who is 
British born and bred but origi-

nally of Turkish parents, has run successful companies 
in Japan for the last 25 years and has a strong ability in 
hedging and financial controls so we believe with his 
expertise he can steer Haselfoods into a very prosper-
ous direction.” says Mr. Hasan Nuri, founder and share-
holder of Hasel Foods.


When asked about the problems, Mr. Nuri adds “Our 
biggest obstacle is managing the high standard of the 
foods we sell. Sometimes the products get damaged in 
transit or sit in customs too long so the expiration date 
becomes an issue. We would like to have easier custom 
clearance of the products and also a reduction on the 
taxes of the products we import.”

4. 

We are a relatively new company 
and have just introduced a brand 
new website in Japanese and 
English www.haselfoods.com. 
Our plans for the future are to 
introduce a retail shop outside 

our factory and to also setup a retail shop selling our 
baked products in Tokyo. We would also like to sell 
Turkish Ice crème and setup cooking lessons so people 
can learn how to cook using Mediterranean and Turkish 
products adds Marc Simmons, the CEO for Hasel 
Foods

6. 
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Nejdet Demiryürek 
Japonya'ya 1985 yılında iki aylığına geldikten sonra gıda ticaretine girip büyüyen, ardından Çin'e 
giden, odamızın eski başkanlarından Nejdet Demiryürek misafirimiz oldu. 7 yaşından beri ticaretin 
içinde olduğunu, üç defa hayata sıfırdan başladığını söyleyen Demiryürek, Asya ve Japonya'ya vişne 
suyu ile Türk dondurmasını ilk getiren isim.  

  "Japonya'ya çok şey bildiğimi zannederek geldim ama hiç bir şey bilmiyormuşum. Avrupayı bilmek, 
Amerikayı bilmek, Türkiyeyi bilmek dünyayı bilmek değil. Japonya'yı bildiğin zaman dünyanın her 
yerinde iş yaparsın" diyen Nejdet Demiryürek ile markalaşmanın öneminden, risk almaya kadar 
uzanan geniş bir yelpazede dobra dobra söyleşi yaptık. 

Soru: İlk yıllar nasıldı? 

Türkiye'de iyi bir işi ve rahat bir yaşamı bırakıp 1984 yılı sonunda 
Japonya'ya geldim, yeni bir başlangıç yaptım. Japonya'da insanlar, 
sizin buradaki hayat tecrübenize, Japonya'da ne yaptığınıza bakıy-
orlar. Yani etkiketiniz,vizyonunuz dikkate alınıyor. Türkiye'deki 
geçmişinize nazaran Japonya'daki geçmişiniz önemli. 


Kendimize rol modeli olacak bir Türk iş adamının olmaması en 
büyük handikabım olmuştur. Japonya aramızda fazlaca benzerlikler 
olmakla beraber gece ve gündüz gibi çok farklı olduğumuz noktalar 
da vardır. Benim ve buraya gelen diğer Türk arkadaşlarımızın şansı 
Japonların Türklere karşı olan ön yargısız "sevgisi ve yakınlığı" ol-
muştur. Bu sayede uyum sorunlarını aşıp, Japon toplumuna ve 
kültürüne entegre olabildik. Genelde Türklerin Japonya'ya çabuk 
entegre olduğu söyleyebilirim.


İlk geldiğim günden beri karşılaştığımız Japonlar "Türkler bizim 
dostumuz, kardeşimiz" dediler. Avrupadaki vatandaşlarımız  gibi 
ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan muamelesi görmedik. Japonların 
Türklere olan sevgisi Japonya'daki ilk gurbetçilerin "sermayesi" 
oldu. 


Ben bir Japonla evlenen yedinci Türküm. Kayıtlara öyle geçti. Lapis 
Holding'de çalışırken patronlarımın da desteğini alarak kendi işimi 
kurdum ve ticarete atıldım. Türkiye'den hediyelik  ve gıda ürünleri 
ithalatına başladım.


  今回はネジデット・デミルユレック氏を来賓としてお迎えしました。元商工会議所会頭であるデミルユ
レック氏は１９８５年に初めて日本に２か月間滞在のち、その後食品貿易事業を展開し成長させ、中国進
出を果たした方です。彼は７歳のころから商売人として歩んだ人生の中で、３度ゼロからのスタートを経
験しました。アジア、そして日本へチェリージュースとドンドゥルマ（トルコアイス）を初めて広めたのも
彼でした。


「商売の事は知り尽くしていると思い来日したが、何もわかっていなかった。ヨーロッパ、アメリカ、ト
ルコを知っているからと言って世界を知っていることにはならない。日本を理解したときこそすべての地
域においてビジネスは成功する。」と語るネジデット・デミルユレック氏と、ブランディングの重要性か
ら、そのリスクに至るまでの幅広い範囲においてインタビューを行いました。 

質問：来日当初はどうでしたか？ 

トルコでは順調な仕事と楽な生活がありました。それらを捨てて１
９８４年の終わりごろ日本に来て、新たなスタートを切りました。
日本の人々は、相手の日本での経験、日本で何をしてきたか、日本
での事業方針や展望をみます。トルコでの経歴より日本での経歴が
重要となります。


当初、私には手本とすべきトルコビジネスマンがいなかったことが
最も大きなハンディとなりました。


日本とトルコには多くの類似点がありますが、昼と夜ほどの大きな
相違点もあるのです。


私や他の在日トルコ人の友人たちにとって幸運だったのは、日本人
が私たちに対して偏見のない「友情と親近感」をもって接してくれ
たことです。このおかげで、日本社会や文化に問題なく適応するこ
とができました。一般的にも、トルコ人は日本社会に早く溶け込め
ると言えるでしょう。


初めて日本に来た頃出会った日本の人たちは「トルコ人は我々の友
人、私たちの兄弟である」と言っていました。ヨーロッパにいるト
ルコ人のように二級、三級市民のような扱いは受けませんでした。
日本人たちのトルコ人に対しての友情は日本での最初の滞在におい
て大きな「資本」となりました。


私は日本女性と結婚した七番目のトルコ人です。登録上はそのよう
です。ラピス・ホールディングで働いているとき、上司らのサポー
トにより自分自身のビジネスと貿易を始めました。
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Türkiye'den katma değeri yüksek sanayi ürünü iharacatı yoktu. 
Japonlar genelde demir, bakır gibi ham madde veya ara ürün alır-
lardı. Bir de klasik ihraç ürünlerimiz olan incir, kayısı, tütün geliyor-
du. Toplam ihracatımız 50-60 milyon dolar kadardı. 


Ticaretin yanında Türk-Japon dostluk derneğinde de hizmet 
verdim. Kiraz'ın anayurdu Giresun ile Sagae arasında kardeş şehir 
münasebeti kurulmasına nacizane katkılarım oldu. Sagae Belediye-
si Cherry Land adındaki park içindeki "Türk Evi"nin işletmesini Tuğ-
ba Trading'e verdi. O zamandan beri yönetiyoruz. Bu vesile ile vişne 
suyunun Japonya'ya ilk ithalatini yapmak da nasip oldu.


Soru: Ticaretimiz potansiyelinin çok gerisinde, Toplam hacim 
3.1 milyar dolar. Sattığımız sadece 375 milyon. Neden? 

Japonya ile aramızda lehimize elle tutulur bir  ticari ilişkimiz yok. 
Çünkü uluslararası Türk firmalarının, Japonya'da bir yatırımları yok. 
Mesela Çin ile 27 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. 22 Milyar 
alıyoruz, 4.5 milyarlık ihracat yapıyoruz.


Aynı zamanda Türk ürünleri Japonya'da bir pazar sahibi olamadı. 
Çok büyük bir pazara sahip olduğu zaman zaten Japonlar gelip 
alıyor ama senden almıyor. Mesela salça. Kagome varken gelip 
senden almıyor. Japonya'daki iş adamlarımızı baypas edip doğru-
dan üretici firmalardan almayı tercih ediyorlar. Japonya pazarının 
farklı rekabet dinamiklerine ve pazarlama unsurlarına sahip olması, 
üreticiler ile Japonya'daki iş adamlarımızın birbirlerine güvenmeme-
si, aracı firma veya ithalatçı firma rolu oynamamız için gerekli finasal 
gücüne sahip olmamamız bizlerin handikapları olarak ortaya çıkıyor.


 

そのころトルコからの付加価値の高い工業製品の輸出はありません
でした。日本は鉄や銅などの原材料や半製品を購入していました。
また古典的な輸出品であるイチジク、アンズ、タバコが日本に来て
いました。当時の輸出合計は5～6千万ドルくらいでした。


自身の仕事以外にトルコ日本友好協会への協力もしました。さくら
んぼの故郷であるギレスン市と山形の寒河江市の間で結ばれた姉妹
都市関係にも貢献しました。そして寒河江市役所からチェリーラン
ドというテーマパークの中の「トゥルク エヴィ（トルコの家）」と
いう名のトルコ館の運営権がトゥーバ・トレーディングに与えられ
ました。それ以来運営を続けています。この運命的な出来事が日本
にチェリージュースを最初に輸入するきっかけとなりました。


質問：日土貿易の現状は潜在規模をはるかに下回っています。輸出
３億７千５百万ドル。どうしてでしょう？


日本とトルコの間で目に見えるような大きな商取引関係はありませ
ん。なぜならばトルコ系の国際企業による日本への投資がないから
です。たとえば、中国に対してトルコは270億ドルの貿易量を持っ
ています。４５億ドルの輸出をしています。


同時にトルコ製品は、日本において市場開拓することができません
でした。日本に巨大な市場が存在するとすれば、それはトルコ側か
らの働きかけではなく、日本側が自主的に行ったものです。例えば
トマトペースト、カゴメがあるので、他のメーカーからは買いませ
ん。また日本国内のトルコ人ビジネスマンを通さず、直接メーカー
から購入することを好みます。


トルコとは違う日本市場での競争状況及びマーケティング方法、ト
ルコ側のメーカーと在日のトルコ人ビジネスマン間の信頼の欠如、
仲介業者や輸入業者の役割を果たすために資金の不足などが、我々
にとって大きなハンディキャップとなっていることは明白です。
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ヨーロッパでは、そこで生活する１５０万人のトルコ人がつくっ
た自然市場があります。中国では７千人から１万人の間、日本で
は多く見積もっても５千人のトルコ人がいます。日本を含む極東
地域で自然市場が形成されるには時間が必要です。それをただ待
つのではなく、我々トルコビジネスマンは単なる仲介業務のよう
な限られた範囲でのビジネス習慣から離れ、国際貿易の能力を開
発していかなければならない。高付加価値の商品を提供する為
に、パートナーシップの能力を向上させ、異なる理論の中で自分
自身を改革していかなければならないのです。


アジア太平洋地域において、トルコ人が最も消極的で、商業規模
の点からもあまり力を持てず、焦点を合わせることができなかっ
た一つの国が日本です。海の向こう側とも呼ばれる韓国や中国に
投資するトルコ企業家や企業の数は、日本への投資に比べはるか
に多い。韓国、シンガポール、マレーシアには投資実績とパート
ナーシップ企業があります。日本にいるトルコ企業家は、より広
い分野で機会を求め、リスクを負う必要があると考えている。


日本はトルコ企業にとってプロジェクトパートナーを探し、金融
のある場所。そうなるとトルコは日本人に対して貿易パートナー
としてのイメージを持つことができません。直接投資のないとこ
ろで市場に影響を与えることはとても難しいでしょう。トップに
なることはできず、下請業者になってしまいます。ブランドは先
端を行かなくてはなりません。ブランディングは不可欠です。


Q. このような困難な状況でどのように成長してきましたか？ 

他とは違うものを作り、顧客も日本人に着目し、トルコ人のみに
着目するのではなく、日本人をターゲットとしていました。


そして、会社をトルコブランドとして確立し、製品をつくりまし
た。ドンドルマンといいます（www.dondurman.com)。アジアに
トルコアイスを私が初めて紹介しました。チェリージュースもそう
です。トルコアイスに使われる果汁原料も私が最初に輸入しまし
た。しかし、ブランドとして定着するまで時間がかかりました。
２０年前始めたが２００３年にようやくブランドとして定着しま
した。なぜならば日本ではトルコアイスが何であるのかを知って
いる人がいなかったからです。サッカートルコ代表チームが世界
第３位となり、ほかのだれもできないような広告をサッカーがし
てくれた。イルハン・マンスズが日本に来るなど。前途は明るく
なった。その時ブランドとして確立できることを確信した。


有名なロッテはトルコアイスを製品化しました。私たちはライバ
ルとなりました。彼らは結局販売をやめてしまいましたが、我々
は続けました。ロッテがトルコアイスを出したことは、我々にとっ
て大きな機会でした。ブランドを確立する過程を早めたからです。
そしてロッテに勝ちました。我々は巧みなセールストークによっ
てトルコアイスは売っていません。我々にはモットーがあります。
我々は幸せを創造しています。

Avrupa'da orada yaşayan 1.5 milyon Türk'ün yarattığı doğal bir 
pazar var. Çin'de 7.000 ile 10.000 arası, Japonya'da ise en fazla 
5.000 Türk var. Japonya dahil uzak doğu için doğal pazar bekle-
memek gerekir. Onun yerine iş adamlarmız Türkiye bağlantılı 
ticaret gibi dar alanda iş yapmaktan vaz geçip uluslararası ticaret 
yeteneklerini geliştirmeliler. Yaşadıkları pazara katma değeri yük-
sek ürün satabilecek kapasiteye ulaşabilmeleri için ortaklık yapa-
bilme becerilerini ilerletmeleri farklı mantıklar altında kendilerini 
yenilemeliler. 


Asya Pasifikte Türklerin en pasif olduğu, ticari kapasite açısından 
en sayıf olduğu, odak noktalara ulaşamadığı bir ülke Japonya. 
Suyun öbür tarafı diye adlandıracağım Kore ve Çin'de yatırım ya-
pan Türk işadamı ve firma sayımız Japonya'ya nazaran çok fazla. 
Kore, Singapur, Malezya'da yatırım ve ortaklıklarımız var. Japonya 
ise Türklerin en gariban olduğu ülke. Girişimcilerimiz daha geniş 
alanlarda imkanları aramak ve risk almak zorundalar diye 
düşünüyorum.


Japonya Türklerin gözünde yatırım yapılacak bir ülke değil. Pro-
jelere ortak aranan, finansör bulunan bir yer. Böyle olunca, Türkiye 
Japonlar için ticari ortak imajina sahip olamıyor. Doğrudan 
yatırımın olmadığı bir yerde piyasaya hakim olmanız zor. Birinci 
olamazsınız taşeron olursunuz. Hiç bir zaman taşeron firma önde 
olmaz. Marka öndedir. Markalaşmak gerekir. 


Soru: Peki siz nasıl büyüdünüz bu zor koşullarda? 

Farklı olarak. Müşterilerimi de sadece Türklere değil Japonlar üzer-
ine odaklayarak.


Ayrıca ben şirketimi markalaştırdım, bir de ürün yaptım Dondur-
man diye (www.dondurman.com). Asya'ya ilk dondurmayı ge-
tirdim, vişne suyunu getirdim. Dondurma imalatında kullanılan ilk 
meyve suyu özünü getirdim. Markalaşma zaman aldı. 20 sene 
önce 1995 yılında başladık 2003'de ancak marka olduk. Çünkü 
Türk dondurmasının ne olduğu bilinmiyordu. Türk milli futbol takımı 
dünya üçüncüsü oldu hiç bir kurumun yapamayacağı reklamı fut-
bolla yaptık. İlhan Mansız buraya geldi falan. Önümüz açıldı. O 
zaman marka olabileceğimize inandım. 


Ünlü Lotte Türk dondurması çıkardı. Ben ona rakip oldum. Onlar 
bıraktı biz devam ettik. Lotte'nin Türk dondurması çıkarması bizim 
önümüzü açtı, marka olma sürecimizi hızlandırdı. Ben Lotteyi 
yendim. Biz müşterimizin karşısına çıkıp dondurma satıyoruz 
demedik. Bizim sloganımız vardı. “Biz mutluluk satıyoruz” dedik.
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中国と日本市場のトルコのオリーブオイル
の大部分は、当社が輸入年間１８～２５コ
ンテナの自社で、仲介業者を通すなど新た
に開拓したルート含むと合計で３５～４０
コンテナ程。一つのコンテナで１８トンの
オリーブオイルとなり、Tugbaが年間、約
630トンの量を取り扱っている。 

Çin ve Japonya pazarına yılda 18-25 kon-
tinyer kendi ithalatımız var. Bir de aracılık 
yaptığımız yani bağlantılarını kurduklarımız 
var. Hepsi beraber 35-40 kontinyer oluyor. 
Bir kontinyer 18 ton kadar yağ alır. Yani　
Tugba Trading’in yıllık 630 ton civarında 
hacmi var.

Soru: Çin nereden çıktı? Neden Çin'e gittiniz? 

Japonya'da büyük çabalar ve büyük emekler veriyorduk ama mehter takımı gibi iki ileri bir geri gidiyorduk. Herşeyi doğru yaptığıma 
inandığım bir anda hesap kitap yapınca gelmek istediğim noktaya hızlı ve emin adımlarla ulaşmak için suyun öteki tarafına geçmem 
gerektiğini gördüm. Suyun öteki yanı Kore ve Çin'di. Çin'in Kore'den daha önce girilmesi gereken bir pazar olduğuna karar verdim. Yan-
lışları ile doğrulari ile zor bir pazar ama doğru pazar. Çin, en fazla dış ticaret açığı verdiğimiz ülke idi.


2005'de Çin'e gitme sebebim 2010'daki Shanghai Expo'ya katılmak içindir. Biz bugüne kadar 34 Expo'ya katıldık. 3 aylık Expo var 6 
aylık Expo var. Bu Expolarda şunu öğrendim. Buralara gelen şirketlerin başarılı olamadığını gördüm. Niye? Altyapıları yoktu. Niye? 
Kültürü bilmiyorlardı. Niye? Lisanları yoktu. Niye? Bu insanlara nasıl yaklaşacaklarını bilmiyorlardı. Niye? Yerel halkın damak 
tadını bilmiyorlardı. 


Ben bu işlerin en az 3-5 sene aldığını öğrendim. Öyle üç beş ayda bir yılda öğrenilecek şeyler değil bunlar. Çin kültürünü öğrenmek, 
iklimine elemanlarımı alıştırmak, damak tadını öğrenmek için 5 - 6 yıla ihtiyacım vardı. Önce benim öğrenmem sonra elemanlarımın bu 
bilgileri donanması lazımdı. 


2005'de böyle gittim ve ilk dondurma fabrikasını kurdum. Şimdi bizim açtığımız o yoldan geçen herkes dondurma satıyor. 10 yıldır ora-
dayım. 2006, 2007, 2008 yıllarında expolara katıldık. Türk bahçesi diye bir konsept getirdik. Bu bahçeler altın madalyalar aldı. Mesela 
geçen sene Qingdao'da bir Türk bahçesi yaptım, içinde Selçuklu döneminden, Osmanlı'ya, eski Anadolu kültürü, Truva atı, su kemerleri, 
Pamukkale gibi farklı değerlerimiz var. Bahçemizi gezerken Çin'liler kültürümüzü tanısın Türkiye'ye turist gelsin diye. 


Bu bahçeleri oluştururken işin başında oldum. Konsept çizimlerini kabaca yapıp mimara verirdim onlar çizer sonra projelendirirlerdi. 
Dökülen betondan, örülen tuğlaya, döşenen çinilere kadar 24 saat işlerin başında durdum. Geçen seneki bahçemiz de altın madalya 
aldı. Expo bittikten sonra orayı Çin hükümetine devrettik. Onlar işletiyorlar. Yatırım kaldı ama hizmet oldu. Türkiye'de milyonlarca turisti 
ağırlayacak turizm altyapısı var. Oteller anlamında. Kurduğumuz bahçeler hala duruyor ve ülkemizi tanıtıyor.

Q.質問：なぜ中国でビジネスを始めようと思ったのですか？ 

私たちは日本で大きな努力と貢献を続けてきました。しかしそれはメフテル（トルコ軍
楽隊）のように２歩進んで１歩さがるようなものでした。すべて正しくやってきたと信
じて業績をみると、目標に迅速かつ確実に近づくには、海を超える必要があることを見
出しました。海を超えた隣国、韓国と中国。中国には韓国より先に開拓する必要がある
市場があると確信しました。正しさと間違い、多くの困難が入り混じった市場、しかし
我々の進むべき市場。中国は、我々にとって最も外国貿易の機会を与える国でした。


２００５年で中国へ進出した理由の一つは、２０１０年の上海万博に出展するためでし
た。私たちは今日まで３４の万博に参加しました。３か月の万博もあれば６か月の万博
もあります。これらの万博において様々なことを学びました。参加企業が成功をおさめ
られなかった事例も見ました。なぜ？基礎ができてなかった。なぜ？文化を知らなかっ
た。なぜ？言葉を知らなかった。なぜ？人々と交流する手段を知らなかった。なぜ？人々
の嗜好がわからなかった。 
私は外国市場に進出するには３～５年必要なことを学びました。これらは３～５か月や
１年で学べるようなことではありません。中国の文化を学び、気候にスタッフたちを慣
れさせ、嗜好を理解するために５～６年必要でした。まず私が学び、その知識をスタッ
フたちに教えなければなりませんでした。２００５年はそのように過ごし、中国で最初
のドンドルマ（トルコアイス）工場も建設しました。今日私たちの開拓した道に沿って、
様々な人がドンドルマ（トルコアイス）を売っています。２００６年、２００７年、２
００８年に万博に参加し、トルコ庭園というコンセプトで出店しました。この庭園は金
メダルを受賞しました。例えば昨年、青島（チンタオ）にトルコ庭園を造りました。そ
こにはセルチューク時代、オスマン帝国、古いアナトリア文化、トロイの木馬、ローマ
水道、パムッカレの石灰棚など様々な特徴を持ったものがあります。庭園を散策する際、
中国の人々に私たちの文化を知ってもらい、トルコに観光に来ていただくためです。 
 
この庭園建設に当たっては常に指揮をとっていました。私が作ったコンセプト図面をプ
ロの建築家が手直しするという形で設計図ができました。コンクリートを注ぐとき、レ
ンガを積むとき、タイルを張るとき、２４時間体制で作業を管理しました。昨年の庭園
においても金メダルをいただきました。万博終了後は中国政府に寄贈し、彼らが運営し
ています。投資はそこに残り奉仕となりました。トルコは数百万の観光客を受け入れる
基盤があります。たとえばホテルなど。庭園はそこに残り、今でも私たちの文化を紹介
し続けています。
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Soru: Türkiye zeytinyağında iddialı, ama liderlik Ispanya ile 
Italya'nın elinde. Orada durum nedir? 

Eskiden Türkiye'nin imajının yeterli olmaması nedeniyle Türk yağı 
ancak ucuz olursa alıcı buluyordu. Discount store denen yerlere 
düştüğün zaman bitersin, en kötü İspanyol ürünleri, 3. sıkma 
kanserojen yağ oralardadır. Kaliteli Türk ürünlerin de buralarda yer 
almasi imaj ve kavram kargaşası yaratınca Japon pazarına 
girmemiz uzun bir süre aldı ve markalaşmaya sorunlu bir geçiş 
yaptı. Son zamanlarda prestijli mağazalarda yer almaya başladık 
ve imaj ve markalaşma bazında epey bir mesafe kaydettik.


Türk yağının rekoltesi azdır ama kalitesi çok yüksektir. Türkiye'nin 
şansı Golden Olive denen kuşağın üzerinde olmasi. Ayvalık'tan 
başlıyor, Yunanistan'dan İtalya'ya kadar. En kaliteli üretim buralar-
da. Bu nedenle çok yüksek kaliteli yağı var Türkiye'nin. Başka 
yağlar ile karıştırılabilir. Mesela İtalyan'lar bizden alıyor, kendi 
düşük kaliteli yağı ile karıştırınca kalitesiz mal kayboluyor toplam 
kalite yükseliyor, ve Türkiye'den ucuz aldığını malı daha pahalıya 
kaliteli yağ diye Japon'a satıyor.


 Japonlar fiyat ve kalite konularında süreklilik ve istikrar isterler. En 
azında fiyatta artmama garantisi beklerler.


Soru: Türkiye zeytinyagı üretiminde İtalya ve İspanya’yı nasıl 
yakalar? 

Zeytinyağı dünyada İtalyanlar sayesinde tanınmıştır. En fazla 
üreten İspanya'dır, 1 milyon 700 bin tondur rekoltesi, kendileri 1.1 
milyon ton tüketirler, kalan 600bin tonu satarlar. İtalya'nın kendi 
ürettiği 450bin ton'dur sattığı ise 1.5 milyon ton.  


Nereden geliyor bu fark? Suriye, Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleri, 
Türkiye her zaman tarih içinde zeytinyağı ve zeytin üretimi olan 
ülkeler olarak yer almış ama adı duyulmamış üretici ülkeler. Bu-
raları İtalyan zeytinyağı mafyasının elindedir. İtalya'nın sattığı 1.5 
milyon ton ile üretimi arasındaki fark buralardan geliyor. İspanyollar 
sonra bu işe uyandılar. Türkiye de öyle. 


Türk insanı zeytinyağı fazla kulanmıyor kokusu var diye. Ben bu işe 
başladığımda Türkiye'nin rekoltesi 145bin ton kadardi. Bazı yıllar 
90'a düşerdi. 40 bin tonunu tüketiyorduk. Şimdi üretim 200-250 
bin ton. Beş milyon yeni ağaç dikildi. Önümüzdeki yıllarda kapasite 
400-500bin tona çıkacak. Önemli bir oyuncu olacağız. 


Katma değeri yüksek ürünler de üretilmeli. Mesela zeytinyağını 
hammadde olarak kullanır, sos haline getirirsen daha yüksek fiyat-
tan satarsın. Türkler burada katma değeri yüksek ürünleri 
Japonya'da üretip tüketicilerine pazarlayabilirler.


Dayanışma ve birlikte hareket edebilmek, ortak işler yapabilmek 
çok önemli. Benim bir hayalim var. 15 yıldan beri hep söylerim, 7-8 
Türk'ün bir araya gelip marka degeri yaratarak ekmek üretimine 
girmesi. Yapmak isteyen varsa gelin ortak olalım derim. Bir kişinin 
yapacağı bir iş değil bu. Japonya'da Türk ekmeğinin şansı her 
zaman var. Türk ekmeği ve fırıncılığı pastane gibi katma değeri 
yüksek maliyeti düşük bir ürün ile marka, trend olabilir.
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Q. オリーブオイルはトルコの主力輸出品ですが、スペインとイタ
リアに独占されています。この状況はなぜでしょう？ 
残念なことにトルコのブランドイメージの低さのために、トルコ
のオリーブオイルは安ければ買うという状況にあります。日本人
は価格と品質の継続性と安定性を求めています。ディスカウントス
トアと呼ばれるところに商品が流れた場合、それは終わりを意味
します。一番悪いスペインの３度濾し発がん性の危険もあると言
われるオリーブオイルなどは、そこで見ることができます。高品
質のトルコ製品も、ディスカウントストアに並んだせいで長年イメー
ジが良くなく、市場参入に時間がかかりました。この状況がブラ
ンド化を困難にしたのです。最近は一流百貨店などでの常時取扱
いに成功しました。そしてイメージアップやブランド力向上にか
なり成功することができました。 
トルコのオリーブオイルは、収穫量は少ないのですが、品質はと
ても高いものです。トルコの恵まれているところは、地理上「ゴー
ルデンオリーブ」と呼ばれる地帯に位置すること。トルコの街ア
イワルックから始まり、ギリシャを通りイタリアまで続きます。
最高級の製品はこの地域で作られます。このようなことからトル
コには最高級のオリーブオイルがあります。ほかのオイルと比べる
ことができます。たとえばイタリア人はトルコからオリーブオイル
を買います。質の劣るオイルに高品質のオイルを混ぜると総合的
に質が上がるということです。そして、トルコから安く買ったオイ
ルを、もっと高く質の良いオイルとして日本に売っています。 
 
Q.トルコはオリーブオイル生産量差にどう対処しますか？ 

オリーブオイルはイタリア人のおかげで知られるようになりまし
た。 一番の生産国はスペインです。1７０万トンの収穫量を持ち、
１１０万トンを自国消費します。残りの６０万トンを他国へ販売
します。イタリアは４５万トンを生産し１５０万トンを他国へ販
売します。  

このつじつまの合わない数字はどこから来たのでしょう？シリア、
ペルシャ、北アフリカの国々、トルコ、常に歴史の中でオリーブ
オイルそしてオリーブの生産国として立地しているにもかかわらず
名の知られていない国々があり、すべてはイタリアマフィアの管轄
内にあります。イタリアの販売量１５０万トンと生産量45万トン
の差はここからきます。スペイン人は後からこのことに気づきま
した。トルコもそうです。


トルコ人は、オリーブオイルは匂いがあるので、沢山は使えない。
私がこの仕事を始めた時、トルコの収穫量は１４万５千トンでし
た。９万トンに減る年もありました。トルコでは４万トンを自国
消費していました。今日生産量２０～２５万トン、５００万のオ
リーブ苗を新たに植樹し、今後４０～５０万トンの生産量になる
見込みです。これで主役の座を勝ち取ることでしょう。


付加価値の高い製品の生産、例えばオリーブオイルを原材料とし
て取り扱う、ソースという形で持ってくることができれば、もっ
と高い価格で販売が可能となります。高付加価値製品を日本で生
産して、消費者に販売することができます。 
トルコ人同士で連帯し、共同事業を展開することはとても重要で
す。私には夢があります。７～８人のトルコ人で集まりブランド
を作り、トルコパンの生産を始める。やりたい人がいれば、パー
トナーになりましょう。日本にはトルコのパンの可能性は常にあ
ります。トルコのパン、そしてベーカリー、高付加価値であって低
コストの製品として、ブランドになりトレンドとなることを信じ
ています。



 

JAPONYA'NIN TOPLAM İTHALATI ( Million US$)　（日本の輸入総額）
NİSAN 4月 OCAK-NİSAN 1月～4月

2014 2015 Değ(%) 2014 2015 Değ(%)

'27 Mineral Yakıtlar 鉱物性燃料 21,372 12,975 -39.3 99,335 58,670 -40.9
'85 Elektrik-Elektronik 電気機器類 7,675 7,121 -7.2 33,371 29,893 -10.4
'84 Makinalar 機械類 5,370 4,958 -7.7 22,980 20,424 -11.1
'26 Madenler 鉱石、スラグ及び灰 2,714 1,989 -26.7 10,563 8,086 -23.5
'90 Optik 光学機器 1,883 1,864 -1.0 8,749 7,930 -9.4
'30 Eczacılık Ürünleri 医療用品 1,741 1,947 11.8 6,740 6,778 0.6
'87 Otomotiv 車両・鉄道・航空機等 1,585 1,422 -10.3 7,484 6,365 -15.0
'29 Organik kimyasallar 有機化学品 1,302 1,235 -5.1 5,083 4,700 -7.5
'39 Plastik mamüller プラスチック製品 1,368 1,187 -13.2 5,221 4,675 -10.5
'62 Örülmemiş Giyim 衣類及び附属品 1,272 1,127 -11.3 4,954 4,592 -7.3

Ara Toplam トップ10品目の小計 46,283 35,827 -22.6 204,481 152,114 -25.6
 Genel Toplam 全品目の合計 67,153 55,228 -17.8 285,809 226,455 -20.8

JAPONYA'NIN TÜRKİYE'DEN İTHALATI　(Million US$) （トルコからの輸入額）
NİSAN 4月 OCAK-NİSAN 1月～4月

2014 2015 Değ(%) 2014 2015 Değ(%)

'24 Tütün ve mamülleri たばこ製品 0.5 10.4 2034.2 3.0 65.6 2059.8
'03 Deniz Mahsülleri 魚、甲殻類、軟体動物 13.4 2.9 -78.3 42.6 32.5 -23.8
'62 Örülmemiş Giyim 衣類及び附属品 6.6 4.6 -30.4 23.5 19.9 -15.2
'99 Muhtelif その他 0.2 10.8 5042.9 4.6 16.6 257.7
'61 Örülmüş Giyim 衣類メリヤス&クロセ編み 5.0 3.1 -37.4 18.9 16.3 -13.5
'08 Meyve ve mamülleri 食用果実及びナツ 1.7 2.6 48.2 8.5 12.6 48.3
'87 Otomotiv 車両・鉄道・航空機等 6.6 4.3 -33.8 21.8 11.4 -47.9
'19 Tahıllı mamüller 穀物、穀粉、でん粉等 1.8 2.9 58.9 9.2 10.6 15.1
'25 Madenler 塩、硫黄、土石類、セメント等 0.5 3.1 563.5 7.7 7.3 -5.1
'84 Makinalar 機械類 2.1 1.7 -19.4 11.0 7.2 -35.0

Ara Toplam トップ10品目の小計 38.3 46.3 21.0 151.0 200.0 32.5
 Genel Toplam 全品目の合計 60.2 62.4 3.5 246.0 282.3 14.7

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

2-4 Eylül 2015, TIGS Tokyo International Gift Show Autumn 2015, 
Tokyo Big Sight, Bu sene Tokyo'da 80. kez düzenlenecek olan fuar 
15-16 Eylül'de Osaka'da da yapılacak. 2014'te 190 bin ziyaretçi 
gelmiş. Katılımcı sayısı 2534. www.giftshow.co.jp


2-4 Eylül 2015, JASIS 2015 - Japan Analytical and　Scientific　In-
struments Show, Chiba (Tokyo Yakını) Makuhari Messe serge salonu. 
Geçen sene 24 bin ziyaretçi gelmiş. www.jasis.jp


11-16 Eylül 2015, IGAS 2015 - International Graphic Arts Show 
2015, Tokyo, Dört yılda bir yapılıyor. 2011 yılında 73 bin ziyaretçi 
gelmiş. 32si yabancı 327 firma katılmış. www.igas-tokyo.jp


30 Eylül - 2 Ekim 2015, TOKYO FASHION WEAR, SHOES, BAGS, 
MENS WEAR EXPO-AUTUMN-, Tokyo, Bir yılda iki kez yapılıyor.  
Ticari bağlantılar kurmak için en büyük sergi ortamı. Geçen sene 19 
bin ziyaretçi gelmiş. fw@reedexpo.co.jp


13-16 Ekim 2015, Japan Pack 2015 - Japan International Packaging 
machinery Show 2015, Tokyo, İki yılda bir yapılıyor.  Paketleme ve 
ambalaj makinaları fuarı.  2013 yılında 1167si yabancı 96 bin zi-
yaretçi gelmiş, 332 üretici 42710 metrekarelik alanda ürünlerini 
sergilemiş. , www.japanpack.jp


21-23 Ekim 2015, ASIAN FOOD SHOW 2015, Osaka, Her yıl yapılıy-
or ve üç gün sürüyor. Burada Asya gıda ve içecekleri sergilenecek.  
Geçen sene 13 ülkeden 52 şirket katılmış ve yaklaşık 29 bin ziyaretçi 
gelmiş.  , info@asianfoodshow.com


24 Ekim - 3 Kasım 2015, TOKYO DESIGN WEEK 2015, Tokyo, 
Tasarım, sanat, müzik ve moda konularında şirketler yaratıcılıklarını 
gösterecek.  Bu yılın teması "interaktif".  Geçen sene 115 bin zi-
yaretçi gelmiş, info@tdwa.com


18 Ekim - 20 Kasım 2015, JAPANTEX 2015 Interior Trend Show, 
Tokyo Big Sight, Tokyo İç mimari ve dekorasyon üzerine bir fuar. 
2013 yılında 10 bin ziyaretçi gezmiş.  Toplam alan 20 bin metre kare, 
www.japantex.jp


25 Ekim - 27 Kasım 2015, IFFT/Interior Lifestyle Living, Tokyo, Bir 
yılda iki kez yapılıyor.  2008 yılından başlamış.  Tokyo'dan dünyaya 
"yenı bir yaşam tarzı Life Style sunmak" için yapılıyor.  Geçen sene 
yabancı ülkelerden 15 bin ziyaretçi gelmiş, info@ifft-interiorlifestyle-
living.com
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2015年8月27日‐29日　Tunnel Expo Turkey, 2nd Tunnel Construction 
Technologies and Equipments Fair「第2回トンネル技術・建機展」


国内から75、国外から125の企業が参加する見込み。www.tunnel-
expoturkey.com


2015年9月3日‐5日　IWE Istanbul Water Expo – Istanbul Water and 
Wastewater Treatment Technologies Exhibition and Conference


「イスタンブル・上下水道処理施設・技術展」


http://ite-turkey.com/ver3/fairs/time_en/


2015年9月10日‐13日　Otomotiv 20th International Automotive Sup-
ply Industry, Components, Accessories & Service Equipment Exhibi-
tion「Otomotiv 第20回国際自動車産業・パーツ・カーアクセサ
リー・点検設備展」 国内外から200以上の企業が出展。3万人の入場
者を見込んでいる。http://cnrotomotiv.com/Default.aspx?ln=2


2015年9月17日‐20日　IT Security Istanbul 「ITセキュリティー・イ
スタンブル」


昨年の参加企業は530社で、2万2千人が来場。 www.isaffuari.com/
en/


2015年9月17日‐20日　Railway Istanbul－Railway Technologies, Rail 
Systems, Mass Transport and Infrastructure Fair　


「レイルウェイ・イスタンブル　鉄道技術・レイルシステム・輸送
インフラ展」


250の企業が参加予定。http://cnrrailwayistanbul.com/
Default.aspx?ln=2


2015年9月17日‐20日　GSM EXPO Mobile Communication Technol-
ogy Exhibition


「GSMエキスポ　モバイルコミュニケーション・テクノロジー展」


200企業の参加を見込む。推定参加者数は1万5千人。


www.cnrgsmexpo.com/Default.aspx?ln=2


2015年10月8日‐10日　4th International Aluminium Technoligies, 
Mechanical and Products Trade Fair 「第4回アルミ加工技術・機
械・製品展」


300以上の企業が参加。 www.aluexpo.com


2015年10月22日‐25日　Euroasia Packaging Istanbul - 21st In-
ternational Packaging Industry Fair　「国際包装機械展」


42ヶ国から1300の企業が参加し、来場者は93ヶ国から5万人以上が
見込まれる。 www.packagingfair.com


2015年11月4日‐6日　EIF 2015 / The International Energy Congress 
and Exhibition「EIF 2015 国際エネルギー会議・展示会」


昨年は各国から116の企業が参加し、会議では250のスピーチが行わ
れた。ブルサにて開催。www.energy-congress.com/default.aspx


2015年11月5日－8日　TurkeyBuild Izmir 「建材・建築展示会」


昨年の参加企業350、来場者2万8千人以上。イズミルで開催。


www.yapifuari.com.tr/eng/Default.aspx

トルコの展示会情報 

mailto:info@ifft-interiorlifestyleliving.com
mailto:info@ifft-interiorlifestyleliving.com
http://www.yapifuari.com.tr/eng/Default.aspx
http://www.yapifuari.com.tr/eng/Default.aspx


Foodex 2015 

Foodex Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı 1975 yılından beri Japan 
Management Association organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. 
Japonya’nın en önemli ve en büyük uluslararası katılımlı gıda fuarıdır. 
Fuarda 2015 yılında 79 ülkeden 2977 katılımcı 3568 reyon ile yer 
almıştır. Foodex Tokyo’dan 36 km uzaklıktaki Chiba bölgesi 
Makuhari Messe (Nippon Convention Center)’de gerçeklestirilmek-
tedir. Katılımcıların 1166’sını yerli Japon katılımcılar, 1811’ini yurtdışı 
katılımcılar olusturmaktadır. 2015 yılında yaklaşık 77.000 profesyonel 
ziyaretçiyi ağırladı. 


Türkiye için ülke bazında katılım Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 
organize edilmektedir. Türk gıda ihracatçıları için Foodex Japonya’ya 
en önemli giriş kapısıdır. Japonya’ya adım atmak icin her gıda ihra-
catçı firmasının kesinlikle katılması ve katılımını sürekli hale getirmesi 
gereken bir fuardır. Yıllık 60 milyar doların üzerindeki gıda ithalatı ile 
Japonya Turkiye açısından gıdada önemli bir hedef pazardır.  
2014-15 döneminde Turkiye olarak Japonya’ya gıda ihracatımızda 
ciddi düşü olsa da, firmalar düzeyinde Japonya sabır ve uzun vadeli 
politikalarla haraket edilmesi gereken bir pazardır. 


03-06 Mart’ta gerçekletirilen Foodex 2015’te Türkiye’den 36 Firma 
ve tanıtım birliği (kuruluş) katılımda bulundu. Türkiye’den deniz ürün-
leri, domates salçası ve konserveleri, turşular, makarna çeşitleri, un 
ve unlu mamüller, kuru meyveler (kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm, 
Antep fıstığı, kuru incir), fındık, zeytin ve zeytinyağı, dondurulmuş 
gıdalar, şekerleme ürünleri, meyve suyu, maden suyu, diğer alkollü 
ve alkolsüz içecekler gibi sektörlerde geniş bir katılı oldu.  
Fuara katılım sağlayacak ihracatçılar, Ekonomi Bakanlığı tarafından, 
Japonya’nın hedef pazar olarak belirlenmesi sebebi ile fuar katılım 
masraflarının yüzde 50’si yerine, yüzde 70’i oranında destekten 
yararlanabilir duruma geldiler. 


Türk Ticaret ve Sanayi odamıza kayıtlı Japonya’da yerlesik Türk 
sermayeli firmalar bu teşvik programından yararlanamamaktadırlar. 
Mükerrer defa Türkiye’den gelen ekonomi bakanlığı heyetlerine bu 
konu arzedildi fakat bürokratik kurallar sebebi ile olumlu bir gelişme 
olmadı. Bu sebeple oda üyelerimiz Foodex Türkiye Milli katılımına 
direkt dahil olmamakta, temsilcileri oldukları firma kanalı ile Türkiye’-
den katılım yapıp, üretici firmalara pazarlama ve satış temsilcisi 
olarak destek vermektedirler. 
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Türkiye’den Japonya’ya gıda ihracatı için Japonya Tarım bakanlığı 
tarafından kabul edilmiş akredite Türk laboratuvar sayısındaki azlık 
ihracatçılarımıza zorluk çıkarıyordu.  


Tokyo Büyükelçiliğimiz Ticaret Müsteşarlığı ve JETRO’dan aldığımız 
bilgilere göre müsteşarlığımızdan Japonya makamlarına gıda mamül-
lerinin analizini yapmaya tescilli yeni ve daha kapsamlı bir akredita-
syon laboratuvar listesi gönderildi. Kabul edilen bu yeni liste 
sayesinde Türk firmaları Japonya’ya ihracat için gerekli şartları daha 
kolay yerine getirebilecekler. İlgilenenler doğrudan Tokyo Ticaret 
Müsteşarlığımıza tokyo@ekonomi.gov.tr adresinden mesaj yazarak 
tam listeyi isteyebilirler.


Ayrıca Japonya’dan Türkiye’ye gıda itahalatı için de mütekabil şek-
ilde tarım bakanlığımız tarafından onaylı akredite Japon laboratuvar-
ları bulunmakta. Türkiye’deki Japon vatandaşları ve Japon restoran-
ları Ankara’daki Japonya Büyükleçiliğine ekonomi@an.mofa.go.jp 
adresinden başvurarak bu laboratuvarların listesini isteyebilirler.


Japonya’ya gıda ihracatında 
kolaylık  



Faaliyetler
23 Nisan Kutlaması- Art-Labo Faaliyeti 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuk-
larımıza hediye olmak üzere Türk gösteri sanatçısı Deniz Benba 
hanım ve Japon sanatçı Akiko Kainosho hanımın düzenlediği 
Art-Labo Foot Paint sanatsal etkinliğine sponsor olduk. Üyeler-
imizin çocuklarının ücretsiz katıldığı faaliyette diğer çocuklar için 
de içecek ikram ettik. Deniz Benba hanım haftasonları düzenle-
meye devam ettiği eğlenceli etkinliklere bundan sonra d çocuk-
larımızı bekliyor.


Kushimoto Ticaret Odası ile Görüşme 

Genel kurulda onaylanan faaliyet planımız uyarınca oda 
başkanımız Vaner Alper 3 Nisanda Wakayama vilayeti Kuşimoto 
Ticaret Odasını (KTO) ziyaret etti ve onursal üyelik davetinde 
bulundu. Ertuğrul şehitliğimizin bulunduğu Kuşimoto şehri ile 
kalıcı ilişkiler kurulmasını amaçlayan bu ziyaretimiz çok sıcak 
karşılandı. 700 üyeli Kuşimoto Ticaret Odası Mayıs ayındaki 
yönetim kurulu toplantılarında davetimizi kabul ederek bizi 
sevindirdi. Eylül ayında Tokyo’ya gelecek olan KTO başkanı 
Suga-sanı oda yemeğimizde ağırlamak ve üyelerimizle tanıştır-
mak istiyoruz.

TTSOJ, Sayı: Ağustos 15/ ２０１５年８月版 �36

Oda Yemeği 

16 Nisan akşamı Tokyo Aoyama semtindeki Efes restorantta 
oda yemeği düzenledik. Özel üyelerimizin ve misafirlerimizin 
de bulunduğu yemeğe ticaret başmüşavirimiz Musa Demir 
bey de katıldı. Yeni üyelerimizden Ramazan Doğan, Hakan 
Canbulat ve Ahmet Keleş beyler kendilerini ve şirketlerini 
takdim ettiler.




 
Cengiz Beyin Kushimoto Sergisi 

Japonyadaki tek Türk seramik sanatçısı 
ve odamız özel üyesi Cengiz Dikdoğmuş 
bey Wakayama vilâyeti Kushimoto 
şehrinde TTSOJ ve Kushimoto belediyesi 
destekleriyle kişisel sergi açtı. Ertuğrul 
faciası ve Türk Japon dostluk ilişkilerinin 
başlangıcının 125. yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen anma etkinlikleriyle aynı haf-
tada 2 -9 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştirilen sergi büyük beğeni 
topladı.

Mehteran Konseri ve Mehter 
Yürüyüşu 

Mehteran takımı Tokyo’nun Champ 
Elysee’si olarak bilinen Omotesan-
do’yu Harajuku’ya bağlayan caddede 
yürüyüş yaptı. Mehter bandosunun 
Japonlar arasında özel bir yeri var. 
Özellikle ileri yaştaki Japonlar “Ced-
din Deden Neslin Baban” şarkısını 
tutku derecesinde seviyorlar. Dinlem-
eye gelen pek çok hayran vardı.
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Cemiyet Haberleri



  TATARÇA ÖYRÄNÄBEZ! 

1919-1921 yılları arasında Tokyo’da Tatar Türklerinin ce-
maati oluşmaya başlamış ve bu gelisme Shibuya’nın Yoyogi 
semtinde Tatar okulu, matbaası ve camii inşa edilmesine 
vesile olmuştu.  Tatar okulu 1960lı yıllara kadar devam et-
mişti.


54 yıl aradan sonra bu yıl Tokyo’da Türkiye Büyükelçiliği 
Kültür Bölümü Yunus Emre Enstitüsü tarafından yeniden 
Tatar dili dersleri verilmeye başlandı.


Şu an Temel ve Orta seviye olarak iki sınıftan oluşan Tatar 
dili derslerine toplam 20 öğrenci katılıyor. Öğrenciler arasın-
da Türki dilleri öğrenenler ve genel olarak dil bilimciler, ayrı-
ca Avrasya üzerine araştırma yapanlar bulunmakta.  Bazı 
derslere Tatar diasporasından misafirler katılıp, Japonya 
Tatarları tarihi ile ilgili değerli bilgiler vermektedirler. 


Tatar d i l i ders le r i Tatar d i l i g ramer i i le s ın ı r l ı 
kalmayıp, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Tatarlarların 
bugünkü durumları, edebi eserleri, gelenekleri ve şarkılarının 
öğretildıği çok kapsamlı bir program çerçevesinde 
yürütülmektedir. Tatar milli yemeklerinden Peremeç, 
Öçpoçmaq gibi börekler ısmarlanarak tanıtımı da yapılmıştır.


Tatar dili derslerini Kazan Tatarlarından Gülnara Karasawa 
hanım vermektedir. Gülnara Karasawa hanım lise eğitimini 
Tatar gimnazyumunda aldıktan sonra, bir yıl Ürdün Üniver-
sitesinde Arapça eğitim görmüştür.   Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur, yük-
sek lisans eğitimini yine İşletme alanında tamamlamıştır. Eşi 
ve 3 oğluyla Tokyo’da yaşamaktadır. Ders metinleri için bkz. 
(turkbodn.blog.jp) 
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Faydalı olabilecek kaynaklar 
Resmi ve özel kuruluşlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası/ トルコ共和国中央銀行	 	 ：www.tcmb.gov.tr


Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı/トルコ共和国経済省	 	 ：www.ekonomi.gov.tr


Ekonomi Sanayi, Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı/経済通産省	 	 ：www.meti.go.jp


Borsa İstanbul/イスタンブール化証券取引所		 	 	 ：http://www.borsaistanbul.com


Tokyo Menkul Kıymetler Borsası/東京証券取引所	 	 	 ：http://www.jpx.co.jp


Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği/駐日トルコ共和国大使館 	 ：http://tokyo.be.mfa.gov.tr


Japonya Ankara Büyükelçiliği/在トルコ日本国大使館		 	 ：http://www.tr.emb-japan.go.jp


Japonya-Türkiye Cemiyeti/日本・トルコ協会	 	 	 ：http://www.tkjts.jp


Tokyo Camii/東京ジャーミイ	 	  	 	 	 ：http://www.tokyocamii.org/tr/


Yunus Emre Enstitüsü/トルコ大使館文化部	 	 	 	 ：http://www.yee.org.tr


Türk Fındık Birliği/トルコ・ヘーゼルナッツ協会	 	 	 ：http://www.turkish-hazelnut.org


İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı/イスタンブール文化芸術基金	 	 ：http://www.iksv.org/tr


Türkiye Seyahat Acentaları Birliği/トルコ旅行業協会	 	 	 ：http://www.tursab.org.tr


İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu/

イスタンブール・コンベンション・ビジターズ・ビューロー 	 	 ：http://tr.icvb.org.tr/


Türk Japon Vakfı/トルコ日本財団	 	 	 	 	 ：http://www.tjv.org.tr


Sasakawa Barış Vakfı/笹川平和財団	 	 	 	 ：https://www.spf.org


Bloglar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri

Japonya Bülteni- 日本掲示板	 	 	 	 	 ：www.japonyabulteni.com


japonturk.com	 	 	 	 	 	 	 ：www.japonturk.com


Ortadoğu Araştırma Merkezi/財団法人中東調査会	 	 	 ：http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp


Tokyo Üniversitesi Asya Araştırma Enstitüsü/東京大学東洋文化研究所 	：http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp


Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü/アナトリア考古学研究所	 	 ：http://www.jiaa-kaman.org/jp/index.html


Orient Kitaplığı/財団法人東洋文庫	 	 	 	 	 ：http://www.toyo-bunko.or.jp


21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü/２１世紀トルコ研究所	 	 	 ：http://www.21yyte.org/tr/


Ortadoğu Araştırma Enstitüsü/財団法人中東調査会	 	 	 ：http://www.meij.or.jp


Ortadoğu Kültür Merkezi/財団法人中近東文化センター 	 	 ：http://www.meccj.or.jp　


Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı/政治経済社会研究財団	 ：http://setav.org/tr
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Sponsors
Has-el Foods, Tuğba Trading K.K., Marre

Kurumsal Üyeler 法人会員
Aksaray K.K., Arbel Makarna , Baharu K.K. , Baharu Education K.K. , Canbulat 
Kogei K.K. , Derebey K.K. , Doya Doya Turkish Icecream K.K., Fuji Engineering, 
Has-el Foods K.K. , Global Media Corporation K.K. , Güzel Ev K.K. , Has-Nihon 
Trading K.K. , Hikari Kensetsu K.K. , Kaliber K.K., Küçükbay Yağ Sanayi A.Ş. , On 
Trading K.K. , Orient Bazaar K.K. , Petek Saraciye A.Ş, Saray K.K. , StraManage-
ment K.K. , Taruta World K.K. , Tateno K.K. , TJT Advise Turkey K.K. , Toruko 
Euro Tours K.K. , Tuğba Trading K.K. , Turkish Airlines, Uludağ Inc.

Bireysel Üyeler個人会員
Enver Apanay , Erhan Candaş , Hirohito Sugibayashi, Mete Yazıcı , Mustafa Cihad 
Kahraman , Serdar Gürsoy , Serkan Çağlar , Yücel Uğurlu

Onursal Üye 名誉会員
Kushimoto Ticaret Odası 串本町商工会
Özel Üyeler 特別会員
Cengiz Dikdoğmuş (ceramics artist), Kubilay Uysal (Citibank Japan), Michael Penn( 
Shingetsu Institute), Müge Igarashi (Tokyo University of Foreign Languages)

Onursal Başkan 名誉会頭
H.E. Bülent Meriç, Turkish ambassador to Japan

Yönetim Kurulu 役員会
Başkan  会頭       Vaner Alper , President, StraManagement K.K.
Directors 理事      Erol Emed , CEO and Founder of Toruko Jigyo Tenkai (TJT). 
Hakan Kaba , General Manager, Tateno K.K. Hasan Yumuşak , President, Aksaray 
K.K., Mustafa Kertik , President DerebeyK.K.


