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JAPONYA ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Japonya 

Başkenti Tokyo 

Dili 
Resmi dili yoktur ve konuşulan ana dil Japoncadır. Japoncanın bazı yerel kolları da 
konuşuluyorsa da iletişimde Tokyo diyalektine dayalı Standart Japonca esastır. 

Dini 
Resmi dini yoktur. %70,4 Şintoizm, %69,8 Budizm, %1,5 Hristiyanlık, %6,9 diğer 
inanışlar. Şintoizm mensubu pek çok Japon aynı zamanda Budist ritüellerini de 
uyguladığından dolayı iki grup da %70 civarındadır.2 (2017) 

Nüfus 126.264.931 
 

1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 
2 https://www.statista.com/statistics/237609/religions-in-japan/ 
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Nüfusun Etnik Dağılımı %98,1 Japon, %0,5 Çinli, %0,4 Koreli, %1 Diğer3 

Yüz Ölçümü 364.560 km2 

Para Birimi Japon Yeni 

Yönetim Şekli Çift kamaralı anayasal monarşi 

Hükûmet İmparator : HironomiyaNaruhito, Başbakan : YoshihideSuga 

Kaynaklar : Encyclopædia Britannica, World Bank 2019 
 

Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı  
Japonya, Asya’nın doğu kıyılarında yer alan bir adalar ülkesidir. Yüzölçümü 364.560 km2 olan Japonya’nın 
hiçbir devletle kara sınırı bulunmaz. Küçüklü büyüklü pek çok adanın bulunduğu ülkede en büyük adalar 
Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku adalarıdır. Başkent Tokyo da Honshu adasındadır. Japonya’nın nüfusu 
2019 itibarıyla 126.2 milyondur. Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olan ülke aynı zamanda yaşı 100’ün 
üstünde olan insan oranının en yüksek olduğu ülkedir. Nüfus artış hızı -%0,209 olan ülke nüfusunun bu 
yüzyılın sonunda 53 milyonun altına düşeceği tahmin edilmektedir.4 Bir ülkede var olan nüfusun muhafazası 
için doğum oranının 2,1 olması gerekirken bu oran Japonya’da 1,41’dir. Nüfus yoğunluğunun km2başına 347 
kişi olduğu ülke, Hong Kong’dan sonra dünyada ortalama yaşam süresi en yüksek olan ikinci ülkedir (84,211). 
Japonya’daki en kalabalık şehir, 37.5 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olan Tokyo’dur. 

 
Siyasi Yapısı 
Japonya’nın resmi adı Japonya’dır ve başkenti 
Tokyo’dur. Çift kamaralı anayasal monarşi 
sistemiyle yönetilen ülkede devletin başı 
imparatorsa da imparator sadece sembolik bir 
işleve sahiptir. Bu durum anayasada da 
“imparator devletin ve halkın birliğinin 
sembolüdür” ifadesiyle belirtilmiştir. 
Günümüzdeki imparator, babası Akihito’nun 
2019’da tahttan feragatiyle birlikte tahta çıkan 
126. Japon İmparatoru Naruhito’dur.5 Hükûmetin 
başı başbakandır ve başbakan parlamento 
tarafından seçilip buna göre imparator 
tarafından atanır. 

 
 

3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html 
4 https://www.bbc.com/news/world-53424726 

5 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/japonyanin-126-imparatoru-naruhito-kasimpati-tahtina-resmen-oturuyor/1620940 
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Günümüzdeki başbakan, önceki başbakan ShinzoAbe’nin sağ kolu ve hükûmet sözcüsü olarak görev yapmış 
olan ve Abe’nin geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları sebebiyle istifası sonrası göreve gelen 
YoshihideSuga’dır.6 
 
Japonya Parlamentosu Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki kamaradan oluşur. Senato 6 yıl görev 
yapan 242 üyeden oluşmaktadır ve bu üyelerin 96’sı tüm ülkeyi temsilen liste nisbi temsil sistemi ile 
seçilirken kalan 146’sı ise 47 vilayet seçim bölgesini temsilen üye sayısı vilayetin büyüklüğüyle orantılı 
olacak şekilde“ devredilebilir tek oy (singletransferablevote)” denilen bir seçim türü ile seçilir. Her üç yılda 
bir Senato’nun yarısı yenilenir. 
 
Temsilciler Meclisi 4 yıl görev yapan 480 üyeden oluşur ve bu üyelerin 300’ü tek üyeli (dar) seçim bölgelerini 
temsil ederek çoğunluk oyu sistemi ile, kalan 180’i ise ülkedeki 11 seçim bloğunu temsilen bloğun 
büyüklüğüyle orantılı sayıda üye olacak şekilde kapalı liste nisbi temsil sistemi ile seçilir. Temsilciler Meclisi, 
alt kamara olmasına rağmen Senato’dan daha yetkilidir. Bütçe ve başbakanın atanması gibi temel 
konularda son söz Temsilciler Meclisi’nde olduğu gibi, Senato tarafından alınan kararları da üyelerinin üçte 
ikisinin oyuyla reddedebilir.7 Ayrıca Temsilciler Meclisi kabine hakkında güvensizlik oyu geçirir ya da 
güvenoyu vermeyi reddederse, Meclis bu durumdan sonraki 10 gün içinde feshedilmediği müddetçe kabine 
istifa etmek zorundadır. 
 
Japonya 47 vilayete bölünmüştür. Bu vilayetler kendi aralarında daha küçük birimlere ayrılır ve halk 
tarafından seçilen yöneticilerce yönetilir. 
 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 5,082 trilyon dolar 

Kişi Başı GSYİH 40.246,88 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı %0,654 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %0,865 

Milli Gelir 5,264 trilyon dolar 

Milli Gelir Büyüme Hızı %0,383 

Kişi Başı Milli Gelir 41.690 dolar 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %0,587 

Enflasyon %0,477 
 

6 https://www.dw.com/tr/japonya-parlamentosu-yeni-ba%C5%9Fbakan%C4%B1n%C4%B1-se%C3%A7ti/a-54942396 
7 https://welections.wordpress.com/category/japan/ 
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Resmi Döviz Kuru 109,01¥=1$ 

İşsizlik Oranı %2,339 

Genç İşsizlik Oranı %3,994 

İş Gücü 67.802.081 

Kaynak : Dünya Bankası 2019 
 
Japonya, ABD ve Çin’den sonra dünyanın en büyük 3. ekonomisidir. Yüksek gelirli ülkeler arasında yer alan 
Japonya aynı zamanda OECD ve G7’nin de bir üyesidir. Yüksek GSYİH’si, düşük enflasyon ve işsizlik oranı ile 
oldukça güçlü bir ekonomidir. Ne var ki ekonomi büyük oranda ihracata dayalıdır ve COVID-19 sebebiyle dış 
talebin azalması Japonya ekonomisini olumsuz etkilemiştir. İhracatın ve beraberinde iş yatırımlarının 
azalmasında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının etkileri de önemli rol oynamaktadır. 
 
Japon ekonomisi denince akla ilk gelen kavramlardan biri “Abenomi”dir. Önceki Başbakan ShinzoAbe’nin 
uyguladığı ekonomik yenilik programına “Abenomi” denmektedir. Abenominin stratejisi, 20 yıldır durağan 
seyreden bu ekonomiyi hareketlendirmek ve güçlü ekonomiler arasındaki yerini muhafaza etmek üzerine 
kuruludur. Bunun altında yatan teori, mali piyasaların rahatlatılması ve hükûmet harcamalarının artırılması 
yoluyla deflasyonun önlenmesi ve yapısal reformların yapılması için zaman kazanılmasıdır.8 Yapılan bütçe 
teşvik planı, piyasalardaki rahatlama ve yapısal reformlara rağmen; ekonomik büyüme hala amaçlanan hıza 
ulaşmamıştır. Bunun yanında, kamu borçları hala GSYİH’nin %235’i civarına tekabül etmekte ve bu oran 
Japonya’yı büyük ekonomiler içinde en borçlu ekonomi haline getirmektedir.9 
 
Ekonominin altında bulunduğu ağır yüklerden biri de her geçen yıl biraz daha yaşlanan ve azalan Japon 
nüfusudur. Azalan nüfusun ekonomiye zarar vermesinin sebebi, nüfus azaldıkça vergi veren ve çalışan 
işgücünde de azalma olmasıdır. Ayrıca ülkenin dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olması sebebiyle sosyal 
hizmetler ve sağlık harcamaları için bütçeden ayrılan pay giderek artmaktadır. Japon ekonomisi, 
uygulamaya konan tüketim vergisi sebebiyle 2019’un son çeyreğinde %6,4 oranında bir daralma 
kaydetmiştir. Bu durumda iken ortaya çıkan COVID-19 salgını durumu daha da vahim hale getirmiş, ekonomi 
2020’nin ilk çeyreğinde %3,4 oranında daralmıştır.10 Buna ilaveten salgının yoğunlaştığı ikinci çeyrekte 
2019’un aynı dönemine kıyasla gözlenen %28,1’lik daralma, ülke ekonomik veri tarihindeki en büyük düşüş 
olarak tarihe geçmiştir.11 
 

8https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-28/how-the-shock-therapy-of-abenomics-worked-in-japan-
quicktake#:~:text=What%20is%20Abenomics%3F,implement%20much%2Dneeded%20structural%20reforms.&text=In%20addition
%20to%20making%20massive,for%20inflation%2C%20a%20major%20shift 
9https://www.statista.com/statistics/1034357/gross-government-debt-as-a-share-of-gdp-in-advanced-economies/#:~:text=In% 
202019%2C%20the%20gross%20government,percent%20for%20the%20United%20States. 
10 https://www.bbc.com/news/business-52570721 
11 https://www.dir.co.jp/english/research/report/jquarterly/20200909_021756.html 
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Yine de IMF’nin bu sene üçüncü defa yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü (WEO) Raporu’nda Japonya, 
İtalya ve İspanya gibi bazı diğer büyük ekonomilerden çok daha iyi bir durum sergilemektedir. Buna göre 
Japonya’yı 2020 yılı için %5,3 oranında bir daralmayı takiben 2021’de %2,3 oranında bir büyüme 
beklemektedir.  
 
Sektörler 
Ana ekonomik sektörlerin Japonya GSYİH’sindeki (tarım %1,24, sanayi %29,07, hizmet %69,31) ve işgücündeki 
(tarım %3,36, sanayi %24,07, hizmet %72,57)dağılımı diğer gelişmiş ekonomilerin dağılımı ile örtüşmektedir 
(Statista, 2020). Gerek elde edilen gelir gerekse de kullanılan işgücü bakımından tarım oldukça az bir paya 
sahipken hizmet sektörü ağırlığını koymaktadır. Ülkede tarıma ayrılan arazinin azlığı (%11,6) sebebiyle tarım 
gelişmemiş ve Japonya’yı gıda maddesinde ithalatçı konumuna getirmiştir. 
 
Sanayi sektörü Japonya için hayati önem taşımaktadır. Temel maddelerden gelişmiş teknoloji ürünlerine 
kadar geniş bir çerçevede imal edilen malzemeler tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Büyük elektrik 
üreticilerine ev sahipliği yapan Japonya, bilhassa otomobil ve gemi üretiminde lider ülkelerdendir. 
 
Dış Ticaret 

Japonya Dış Ticaret Verileri (bin $) 

 2017 2018 2019 

İhracat 698.021.623 738.164.252 705.842.013 

İthalat 672.100.069 749.092.205 720.964.445 

Hacim 1.370.121.692 1.487.256.457 1.426.806.458 

Denge 85.921.554 -10.927.953 -15.122.432 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Japonya’nın ana ihracat kalemleri demiryolu ve levazımı dışındaki araçlar, makineler, elektrikli makineler, 
çeşitli alanlarda kullanılan ekipmanlar ve demir-çeliktir. Ana ihracat ortakları ise ABD, Çin, Güney Kore, 
Tayvan ve Hong Kong’dur. 
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En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 738.164.252 705.842.013 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, 
aksâmı ve aksesuarları 

154.053.727 148.853.467 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 147.932.351 137.115.223 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 109.422.593 103.041.447 

Optik, fotoğrafik, sinematografik, ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi ya 
da cerrahi ekipmanlar 

41.310.078 39.079.520 

Demir ve çelik 29.935.869 26.100.302 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Japonya’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, elektrikli makineler, makineler, çeşitli alanlarda 
kullanılan ekipmanlar ve eczacılık ürünleridir. Ana ithalat ortakları ise Çin, ABD, Avustralya, Güney Kore, Suudi 
Arabistan’dır. 

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 749.092.205 720.964.445 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 174.777.167 155.708.846 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 101.197.257 98.779.207 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 72.923.575 70.541.412 

Optik, fotoğrafik, sinematografik, ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi ya 
da cerrahi ekipmanlar 

27.640.346 28.231.407 

Eczacılık ürünleri 25.526.988 27.227.564 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Türkiye- Japonya İlişkileri 
Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. II. Abdülhamid’in Japonya’ya dostluk mesajı 
olarak gönderdiği fakat dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni ülkeler arasındaki dostluğun ilk belirtisidir. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya arasındaki ilk diplomatik ilişkiler 1924 yılında kurulmuştur. Geçen yıllar 
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zarfında geliştirilen ilişkiler 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. TÜİK verilerine göre 
2019’da Türkiye-Japonya hattında ihracat 498, ithalat 3159, ticaret hacmi 4017 milyon dolara ulaşmıştır. 

 

Ülkede İslamiyet 
Japonların İslamiyet’le ilk karşılaşması pek çok millet gibi ticaret ve seyahat vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 
Bunun haricinde 19. yüzyıla kadar ülkede İslam’la ilgili bir faaliyete rastlanmaz. İslam’ın ülkedeki gelişimi ise 
İmparator Meiji döneminde dönemin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid ile diplomatik ilişkilerin kurulması ile 
başlamıştır. I. Dünya Savaşı sırasında Rusya’dan kaçarak Japonya’ya gelen Kafkas Türkleri ülkedeki ilk 
Müslüman topluluğu oluşturmuşlardır. İhtidalar vasıtasıyla Japon Müslümanlar toplumu da oluşmuş, 
ilerleyen yıllarda özellikle II. Dünya Savaşı sırasında ülkede İslam’a ilgi artmıştır. Fakat bu ilgi devletin 
stratejik amaçlarından kaynaklandığından aynı ilgi savaş sonrasında devam etmemiştir.  
 
Japonya’da İslam’ın yayılması konusunda Türk âlim Abdürreşid İbrahim’in önemli katkıları olmuştur. Bir 
seyyah olan Abdurreşid İbrahim Japonya ziyareti sırasında Tokyo’ya yerleşmiş ve Tokyo Camii’nin 
açılmasında önemli katkılarda bulunup hayatının sonuna kadar da burada imamlık yapmıştır. 
 
Müslüman toplumun ülkede açtığı ilk camiler Kobe ve Tokyo Camileridir ve günümüzde ülkede 50 civarında 
cami bulunmaktadır. Aynı şekilde Müslümanlar tarafından kurulmuş çeşitli STK’lar da ülkede faaliyet 
göstermektedir. Devletin Şintoizm ve Budizm dâhil tüm dinlere eşit mesafe politikası sebebiyle devlet 
kaynaklı bir baskıya uğramayan Müslümanların başlıca problemleri helal gıdaya erişim ve çalışma 
saatlerine denk gelen ibadet vakitleridir, bunlara özellikle mühtedi Japonların karşılaştığı çevre baskısı da 
eklenebilir.12 
 

12 https://insamer.com/tr/japonya-muslumanlari_462.html 
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Ülke Tarihi  
Japonya tarihi çok eski tarihlere kadar 
uzanmakta ise de ülkenin dış dünyaya açılıp 
tanınması İmparator Meiji döneminde olmuştur. 
Ülkede büyük yenilikler uygulayan Meiji, 20. 
yüzyıla girildiğinde başlayan savaşlar 
döneminde Rusya ve Çin’le savaşmış ve Kore’yi 
ilhak etmiştir. İmparator Hirohito döneminde 
1931 yılında Mançurya işgal edilip 1932’de 
Cemiyyet-i Akvam terk edilmiştir.  
 
Çin topraklarının büyük bölümünün işgal 
edildiği ikinci Japon-Çin savaşından sonra II. 
Dünya Savaşı başlamış ve Japonya Almanya-
İtalya safında savaşa katılmıştır. Etrafındaki 
bölgeleri bir bir toprakları arasına katan 
Japonya’nın ilerlemesi Filipinler’in kaybedilmesi 
ile durmuş ve daha sonra Hiroşima ve 
Nagazaki’ye atılan atom bombaları, Japonya’yı 

Müttefik Devletlerle anlaşma imzalamaya mecbur bırakmıştır. 1946’da kabul edilen anayasa imparatoru 
sembolik bir konuma düşürmüş ve demokrasiye geçilmiştir. İlerleyen süreçte Japonya güçlenerek dünyanın 
önemli devletleri arasına katılmıştır. 
 
Kaynakça 
1. https://data.worldbank.org/country/south-africa 
2. http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/fundamental_e.html 
3. https://www.nordeatrade.com/no/explore-new-market/japan/economical-context 
4. TDV İslam Ansiklopedisi, “Japonya” maddesi, 23. Cilt, 574-576, İstanbul,2001. 
 


