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ENDONEZYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
 
1.1. Ülke Kimliği 

 

Resmi Adı:  Endonezya Cumhuriyeti 

 

Yönetim Biçimi:  Başkanlık Tipi Cumhuriyet 

 

Başkan:    Susilo Bambang Yudhoyono 

 

Başkent:    Cakarta 

 

Önemli Şehirleri :  Cakarta (9,608), Medan (2,098), Bandung (3,179), Semarang 

(1,556), Surabaya (2,765), Palembang (1,445) 

 

Nüfusu:    240,2 milyon 

 

Yüzölçümü:   1 904 443  km2 

 

Resmi Dil: Endonezyaca (resmi), İngilizce, Flemenkçe, yerel lehçeler 

 

Para Birimi:   Endonezya rupiahı(IDR) 

 

Para Kuru:  1 USD = 11,522.0 IDR. 

 

Zaman Dilimi:  Various(UTC+7 to +9) 

 
 
 

 
 
 
1.2. Coğrafi Konum 



 
 
 ENDONEZYA 
ÜLKE RAPORU 

KTO – DIŞ TİCARET SERVİSİ 4

Güneydoğu Asya ile Avustralya anakaraları arasında uzanan bir adalar grubu devleti olan 
Endonezya’nın karasuları toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak dört katı kadardır. Kuzeyde 
Malezya, doğuda Papua Yeni Gine ile komşu olup, batısında ve güneyinde Hint Okyanusu 
bulunmaktadır. 13 bin kadar adasıyla Endonezya pek çok önemli ticari ve stratejik su yollarını 
kontrol etmektedir. Endonezya topraklarının yarısından fazlası ormanlık olup, önemli bir 
bölümü de dağlık ve volkaniktir. 
 

1.3.  Siyasi Ve İdari Yapı 

Endonezya’da devlet ve hükümet başkanlığı Cumhurbaşkanlığı makamında toplanmıştır. 
Bunun dışında ülkede iç siyasi yapının önemli unsurları, en yüksek yasama organı olan Halk 
Danışma Meclisi (MPR), Temsilciler Meclisi (DPR) ve Bölgesel Temsilciler Konseyidir. 

2004 yılından itibaren geçerli olan Anayasa değişikliğiyle, Temsilciler Meclisi’nin tamamının 
seçilmiş üyelerden oluşması kararlaştırılmıştır (daha önce Meclis’in 462 üyesi genel 
seçimlerle belirlenmekte, 38 üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından Silahlı Kuvvetler mensupları 
arasından atanmaktaydı). Yılda bir kez olağan olarak toplanan Endonezya Temsilciler 
Meclisi, Hükümet tarafından sunulan taslak politikaları görüşmekte, gerektiğinde değiştirerek 
onaylamaktadır. Parlamento görevini esasen Temsilciler Meclisi yapmaktadır. 

Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanlığı ve Hükümet Başkanlığı görevlerini yürütmekte olup, 
ayrıca Başbakan yoktur. Bakanlar, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya 
azledilirler. Bakanlar Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı ise Halk Danışma Meclisi’ne karşı 
sorumludur. Kabinede, üç Koordinatör Bakan, 18 portfolyolu Bakan, 12 Devlet Bakanı ile 
Bakan düzeyindeki Baş Savcı ve Devlet ve Kabine Sekreterleri yer almaktadır. 
 

1.4. Nüfus Ve İşgücü Yapısı 

240,2 milyon nüfusuyla Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından Endonezya dünyanın en 
kalabalık 4. ülkesidir. 1960’ların sonlarından itibaren uygulamaya konulan aile planlaması 
programı sonucunda nüfus artış oranında azalma olmuştur. Ülke dil, din, kültürel ve sosyal 
açıdan çok çeşitlilik arz etmektedir. Nüfusun %95’i Malay kökenli olup,  aralarında 
Melanezyalı, Polinezyalı ve Mikronezyalıların da olduğu 300’ün üzerinde farklı etnik grup 
vardır. Endonezya’da yaklaşık 4 milyonluk Çin etnik kökenli Endonezyalı bulunmaktadır. 

2000 yılı sayımına göre Endonezya nüfusunun % 30.4’ü 15 yaş altındadır. 65 yaş üzeri nüfus 
ise %4.6’dır. Ülke bu yapıyla artan bir işgücüne sahiptir. 2010 yılı itibarıyla İşgücünün 108,2 
milyon olduğu tahmin edilmektedir. Her yıl 2,5 milyon kişi işgücüne katılmaktadır. İşsizlik 
ülke için önemli bir sorun olup, işsizlik oranı % 9,1’dir. İşsiz sayısı 2010 yılı itibarıyla 8,6 
milyon kişidir. İşsizlik genç nüfus grubu 15-24 yaş arasında yaygındır. İşgücünün verimlliği 
ise eğitim seviyesiyle bağlantılıdır. 

Yurtdışına göçmen işçi gönderilmesi işsizliğe çare olarak görülmüştür. Endonezya Ortadoğu 
ülkeleri, Taiwan, Hong Kong ve Malaezya’ya işgücü ihraç etmiştir. Resmi kayıtlara göre bu 
rakam 2009 yılı itibarıyla 632 bin kişidir. 
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Asgari ücret bölgelere göre değişmektedir. Cakarta için 1,118,009 milyon rupiahdır. (124 $) 
Ortalama işçi ücreti ise 1,337,753 rupiah (150 $) seviyesindedir. Haftalık çalışma süresi 40 
saattir. Sosyal güvenlik kapsamında çalışanların oranı % 13,4 düzeyinde olup, işsizlik 
sigortası yoktur. 

 
  2008a 2009a 2010a 2011a 2012a 2013b 2014b
Nüfus (milyon) 237.5 240.3 243.0 245.6c 248.2c 250.8 253.3
İşsizlik (%) 8.4 7.9 7.1 6.6 6.1 7.0 6.8
(a: Gerçekleşen b: EIU tahmini Kaynak: EIU)  
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2.1. Genel Ekonomik Yapı 

Bağımsızlığını ancak 1945’te kazanmış olan Endonezya, 1950’li ve 1960’larda yaşadığı 
büyük iktisadi sorunların ardından iktisadi hedeflerini 5 yıllık kalkınma planları ile 
belirlemektedir. Kararlı iktisadi idare ülkenin istikrarlı bir büyüme oranı tutturmasını 
sağlamıştır. Bu büyüme oranı 1970-96 döneminde yıllık %6’nın üzerinde gerçekleşmiş olup, 
1960’larda fakir ülkeler sınıfında yer alan Endonezya 1996 yılında gerçekleştirdiği 1.150 $’lık 
kişi başına gelirle orta gelirli ülkeler sınıfına girmiştir. Zengin doğal kaynakları, 240 milyon 
nüfusu ve geride bıraktığımız son 25 yılda gösterdiği büyüme performansı ile Uzak Doğu’nun 
kaplanları arasında sayılan Endonezya, 1997 yılı ortalarında baş gösteren Asya Krizi ile mali 
çevrelerin dikkatlerini üzerinde toplamıştır. 

Bugün Endonezya ekonomisinin dengeleri oldukça iyi olarak kabul görmekte ve bu ana 
sektörlerin önemli rol oynaması sayesinde ortaya çıkmaktadır. Tarım (mezbahacılık, 
balıkçılık ve ormancılık dahil) geleneksel olarak istihdam ve üretim açısından baskın aktivite 
konumunu sürdürmektedir. Ülkede birçok mineral kaynak bulunmakta ve son 30 yıl içinde 
oldukça hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve böylelikle madencilik sektörü ödemeler 
dengesine önemli katkı sağlamaktadır. 1980’lerin ortalarında hızlı genişlemeye başlayan 
imalat sanayi 1991 yılında ilk kez tarım sektörünü geride bırakmış olup, 2012 yılı içinde 
GSYİH’de % 46,9 oranında paya sahip olmuştur. 2012 yılında hizmetler sektörünün GSYİH 
içindeki payı % 38,6 iken tarım sektörünün payı % 14,4 olmuştur. Hizmetler sektörünün 
payının artmasında zaman içerisinde gelişen turizm sektörünün etkisi vardır. Ulusal ekonomi 
içinde pek çok kamu teşebbüsü faaliyet göstermektedir. 
 

GSYİH'nin Sektörlere Göre Dağılımı 

a: Gerçekleşen b: EIU tahmini 
Kaynak: EIU (The Economist Intelligence Unit), Country Report, June 2013, Indonesia 
  2008a 2009a 2010a 2011a 2012a 2013b 2014b

Tarım 14.5 15.3 15.3 14.7 14.4 14.2 13.9
Sanayi 48.1 47.7 47.0 47.2 46.9 46.7 46.3
Hizmetler 37.5 37.1 37.7 38.1 38.6 39.2 39.8
 
 

2.2. Ekonomi Politikaları 

Harcanabilir gelirin düşük seviyede olması ihracatı büyümenin temel etkenlerinden biri haline 
getirmiştir. 1970’lerin orta dönemlerinden önce Endonezya’nın ihracatı doğal kauçuk, 
hindistan cevizi yağı, kurutulmuş hindistan cevizi ve ham petrol gibi temel ticari mallardan 
oluşmaktaydı. 1983 yılında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sanayileşme için itici güç olmuş 
ve yarı işlenmiş ve imal edilmiş malların ihracatta egemen duruma gelmesini sağlamıştır. 
1980 ortalarında turizmi geliştirmek üzere atılan kararlı adımlar da ihracat kazancına olumlu 
etkide bulunmuştur. 
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İzlenen maliye ve para politikaları nedeniyle ülke 2008 yılı sonundan itibaren ortaya çıkan 
küresel krizden diğer bölge ülkelerine göre daha az etkilenmiştir. Global ekonomik kriz 
sonrası iç talebi ve büyümeyi artırmak amaçlı mali politikalar izlenmeye başlanmıştır. Gıda 
ve petrol ürünleri sübvanse edilmektedir. 2009 yılında transfer harcamaları ve memur 
maaşlarında artırıma gidilmiştir. Seçim döneminde de harcamalar artmıştır. 

Merkez Bankası da 2009 yılında sıkı para politikasında bu yönde bir değişikliğe gitmiştir. 
Faiz oranları Merkez Bankasınca %6,5’e kadar düşürülmüştür. Merkez Bankası enflasyon 
hedeflemesinden çok ekonomik büyümeye ağırlık verme eğilimindedir. 

8 Temmuz 2009 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı olan Susilo 
Bambang Yudhoyono bir kez daha kazanmış olup, önümüzdeki dönemde de halkın alım 
gücünü artıran gıda ve petrol ürünlerinde sübvansiyona dayalı ekonomik politikalara ağırlık 
verilmesi beklenilmektedir. 

Merkez Bankası faiz oranı Temmuz 2013 itibariyle % 6,5 seviyesindedir.  Faiz oranlarında 
daha fazla indirim Rupiah’a olan yabancı yatırımcı ilgisini azaltacaktır. Merkez Bankasınca 
Rupiah’ın spekülatif hareketlerle değer kaybetmesinin önlenmesi amacıyla döviz alımlarına 
sınırlamalar getirilmiştir. Rupiah yılın son çeyreğinde ABD Dolarına karşı değerlenmiştir. 

Döviz rezervleri 2012 yılı sonu itibarıyla 112,7 milyar ABD Dolarıdır. 2013 yılı Temmuz 
ayında 1 ABD Doları 10,060.4 Rupiah’tır.  

 
 2.3. Ekonomik Performans 

Reel GSYİH Büyüme Projeksiyonu 

Kaynak: EIU (The Economist Intelligence Unit), Country Report, June 2013, 
Indonesia 
% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
GSYİH büyüme oranı (%) 6.5 5.9 6.5 6.4 6.5 6.6 
Özel Tüketim 4.7 4.9 5.2 5.4 5.3 5.4 
Kamu Harcamaları 3.2 5.5 7.5 7.8 8.0 8.2 
Gayrisafi Yurtiçi Yatırımlar 8.8 9.2 8.8 9.3 9.6 9.5 
İhracat (fob) (milyar $) 13.6 7.1 9.6 9.9 8.4 8.3 
İthalat (fob) (milyar $) 13.3 6.8 9.8 11.5 9.7 9.4 
Tarım 3.0 3.2 3.7 3.6 3.8 3.8 
Sanayi 5.3 5.3 5.8 5.6 5.5 5.5 
Hizmetler 8.5 7.2 7.8 7.8 8.0 8.2 

 
1997 yılındaki Asya krizinin etkileri oldukça şiddetli olmuştur. Kriz sonrasında 1997-2001 
yılları arasındaki yıllık ortalama büyüme -% 0,17 olmuştur. 1998 yılında reel GSYİH % 13,2 
oranında daralmıştır. 
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Ülkede izlenen ekonomik politikalar nedeniyle 1970-1996 yılları arasında % 6’nın üzerinde 
bir kalkınma sağlanmıştır. 1997-98 ekonomik krizini müteakiben ekonomi 2000 yılından 
itibaren yine hızlı bir kalkınma sürecine girmiştir. 2003-2007 döneminde GSYİH artış oranı 
ortalama % 5,4 düzeyinde olmuştur. 2008-2012 yılları arasındaki GSYİH büyümesi sırasıyla 
% 6,0, % 4,6, % 6,2 , % 6,5 ve % 6,2 olarak gerçekleşmiştir. 

EIU verilerine göre; Endonezya ekonomisi son dört yıl içerisinde en yüksek büyümeye % 6,5 
ile 2011 yılında ulaşmıştır. 1990 yılı sonrasında özel tüketim ve ihracattaki artış ekonomik 
büyümede önemli bir unsurdur. 

Asya krizi sonrası kişi başına milli gelirde büyük düşüş olmuş ve 1996 yılında 1.150 ABD 
Doları iken 2001 yılında 688 ABD Doları olmuştur. Fakat ilerleyen yıllarda toparlanma süreci 
yaşanmış ve 2006 yılında ise kişi başına gelir 1.500 ABD Dolarına yaklaşmıştır. 2009 yılında 
kişi başına milli gelir 2.200, 2010 yılında ise 3.000 ABD Doları civarına yükselmiştir. Satın 
alma gücü paritesine göre 2004 yılında 2.850 ABD Doları olan kişi başına gelir 2011 yılında 
4.579 ABD Doları olmuştur. 

EIU verilerine göre; Endonezya ekonomisi son beş yıl içerisinde en yüksek büyümeye % 6,5 
ile 2011 yılında ulaşmıştır. 2012 büyüme oranı % 6,2 olarak gerçekleşmiştir. 1990 yılı 
sonrasında özel tüketim ve ihracattaki artış ekonomik büyümede önemli bir unsurdur 

 
2.3.1.Hayat Standardı ve İşsizlik 

2003-2004 yılları arasında ücret artışları düşük seviyelerde kalarak enflasyonun daha yüksek 
değerlere çıkmasına engel olmakta katkı sağlamıştır. İşsizlik oranı ise artış göstermiş olup, 
yatırım ikliminin olumsuzlaştığını yansıtmıştır. Yıllık 2-2,5 milyon kişinin daha ekonomiye 
eklenmesini ülke ekonomisi kaldıramamakta ve işsizlik artmaktadır. Merkezi İstatistik 
Ofisinin resmi verilerine göre 1996 yılında 4,3 milyon olarak kaydedilen işsiz sayısı 2004 
yılında 9,5 milyon kişi olarak kaydedilmiştir. Ayrıca çalışan nüfusun 100 milyon kişisinden 
43 milyonu da haftada 35 saatten az olarak çalışması nedeni ile işsizliğin bu hesaplamadan da 
daha yüksek olduğu (gizli işsizlik şeklinde) belirtilmektedir. 2011 yılındaki işsizlik oranı % 
7,1'dir. 
 

2.4. Önde Gelen Sektörlerin Durumu 
2.4.1 Tarım ve Hayvancılık 

Tarım, balıkçılık ve ormancılık sektörleri de dahil edildiğinde, ülkenin en önemli istihdam 
kaynağıdır. Ülke nüfusunun yüzde 53’üne iş olanağı ve önemli ihracat geliri sağlayan tarım 
sektörü, Endonezya’nın ulusal ekonomik büyümesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Tarım 
gelirlerinde çalışanların ödemeleri mahsul payı şeklinde olup bunlar büyük ölçüde iç tüketim 
içindir. Mahsulün büyük bir bölümü de ülke ekonomi kayıtlarında yer almamaktadır. 
Endonezya sanayileştikçe tarımın GSYİH içindeki payı da azalmıştır. 1970’li yılların 
başlarında tarımın GSYİH içindeki payı %40-50 oranlarındayken bu değer 1997 yılında %14,8 
oranına kadar gerilemiştir. 1999 yılında tarım sektöründe hissedilmeyen ülke ekonomisindeki 
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daralma nedeniyle bu oran yeniden %19,5 oranına yükselmiştir. 2005 yılında ise bu oran 
gerileyerek %14,1 şeklinde gerçekleşmiştir. 2012 yılında bu oran %14,4 olmuştur. 

Yetiştirilen belli başlı tarım ürünleri pirinç, mısır, tatlı patates, soya fasulyesi, yer fıstığı, doğal 
kauçuk, kahve, kakao, çay, şeker, tütün, biber ve baharatlardır. Endonezya dünyanın ikinci en 
büyük palm yağı üreticisi, dördüncü en büyük kahve üreticisi, önde gelen kauçuk ve hint kamışı 
kaynağı, baharat ve belli başlı yağ üreticisi ve ihracatçısıdır. 

Ülkede kullanılan temel besin kaynağı pirinçtir. Endonezya dünyanın en büyük üçüncü pirinç 
üreticisi ülkesidir. Kendi kendine yeterliliği 1985 ve 2004 yıllarında sağlamıştır. Aradaki 
yıllarda ise Endonezya dünyanın en çok pirinç ithal eden ülkelerinden birisi olmuştur. Java, 
Bali ve Madura gibi adalar başlıca pirinç üretim merkezleridir.  

Palmiye yağı üretiminde son yıllarda ülkedeki ekonomik gelişmelerin aksine hızlı bir artış 
yaşanmıştır ve Endonezya 2007 yılında Malezya’nın en büyük üretici olma ünvanını elinden 
almıştır. Endonezya ve Malezya birlikte dünya ham palm yağı üretiminin %85’ini ve 
ihracatının %88’ini gerçekleştirmektedirler.  

Bugün dünyada ikinci büyük kauçuk üreticisi konumunda olup, sıralamada Tayland ile 
Malezya arasında bulunmaktadır. Bu üç ülke dünya üretiminin %85’ini gerçekleştirmektedirler.  

Kahve üretiminde de Endonezya bugün dünyanın 4. büyük üreticisi konumundadır. Üretimin 
%90’lık bölümü robusta çeşididir. Kalan miktar ise %10 oranında arabica çeşididir.  

Endonezya’da kakao üretimi de son yıllarda popüler ürünler arasında yer almaya başlamıştır. 
2001/2002 yıllarından itibaren ülkedeki üretim dünyanın ikinci büyük üreticisi Gana’yı geride 
bırakarak Fildişi Sahili’nin ardından ikinci sıraya yerleşmiştir. 2009 yılında kakao üretimi 
63.628 ton olarak gerçekleşmiştir. İhracatın büyük bir bölümü ABD’ye (%40) ve ayrıca 
Malezya (%18), Brezilya (%17) ve Singapur’a (%11) yapılmaktadır 

Bunların dışında Endonezya’da belirli miktarlarda baharat ve bitkisel ürün üretimi mevcuttur. 
Endonezya Hindistan’dan sonra dünyanın ikinci büyük biber (birinci büyük beyaz biber) 
üreticisi olup, 100.000 ton civarında üretimi vardır. 

Bunların dışında karanfil, hindistan cevizi tozu ve tarçın da üretilen baharatlar arasında yer 
almaktadır. Bitkisel ürünler arasında Hindistan cevizi, akaju cevizi, çay ve egzotik meyveler 
bulunmaktadır. 
Balıkçılık: Balık Endonezya halkının beslenmesinde önemli bir yer tutmakla birlikte, sektörün 
GSYİH’deki payı %2,5 civarındadır. Sektördeki ihracat 2 milyar ABD doları tutarındadır. 
Ülkenin balıkçılık potansiyeli düşünüldüğünde bu oran oldukça düşük kalmaktadır. Balıkçılığın 
büyük bir kısmı geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Endonezya’da ağırlıklı olarak 
ticari açıdan değerli olan karides ve orkinos gibi deniz ürünlerinin balıkçılığı yapılmaktadır. 
Bunlar daha sonra Asya Bölgesi’ndeki ülkelere ihraç edilmektedir. Balıkçılık ülke ekonomisi 
içinde de önemli yer tutmaktadır. Endonezyalıların beslenmesindeki hayvan proteini ihtiyacının 
üçte ikisi balıkçılık yolu ile karşılanmaktadır. Ancak arz talep dengesi bozulmakta ve kıyı 
balıkçılığında kullanılan olumsuz yıkıcı avlanma teknikleri gerilemeye yol açmaktadır. 
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Balıkçılık sektöründe katma değeri yüksek ürünlere yönelmiş olup, karides ve ton balığı üretimi 
üzerinde durulmaktadır. Yıllık balıkçılık üretimi 10 milyon ton düzeyinde olup, bunun yaklaşık 
yarısı yetiştirmedir. Kaçak avlanma da önemli sorunlardan biri konumunda olup, ülkeyi yıllık 2 
milyar ABD doları kayba uğrattığı tahmin edilmektedir.  
  

2.4.2. Sanayi 

İmalat sanayi, Endonezya’nın iktisadi büyümesinin arkasındaki itici güçtür. Ülkede imalat 
sanayi 1965 yılından sonra sürekli olarak GSYİH’nın üzerinde büyüme oranında seyretmiştir. 
İmalat sanayinin GSYİH içindeki payı 1965 yılında %8,3 olarak gerçekleşirken bu rakam 1991 
yılında %20,8’e ulaşarak tarihinde ilk defa tarımı geride bırakmıştır. Sanayinin 2012 yılında 
GSYİH içindeki payı % 46,9 oranında gerçekleşmiştir.  

İmalat sanayi ekonomide giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Belli başlı sanayi sektörleri 
arasında tekstil, kağıt, motorlu araçlar, demir-çelik, alüminyum, petrol rafinerileri, petrol-
kimyasallar, çimento ve yüksek teknoloji sanayileri yer almaktadır. 

Endonezya yüksek nüfusu, sahip olduğu hammadde çeşitliliği sanayinin gelişimi için önemli 
unsurlardır. Hükümet tarafından önem verilen sektörler; enerji, kimyasallar, tekstil, makina, 
metal işleme, madencilik ürünleri, makina ve elektronik, gıda, kakao, palm yağı ve kauçuk 
işleme endüstrileridir. 

Tekstil ve hazır giyim sanayi, petrol ve gaz dışında ülkenin en büyük ihracat gelirini ve 
istihdamı sağlayan temel sektördür. Ancak, son yıllarda Çin mallarının rekabetinden olumsuz 
etkilenmiştir. 

Kağıt sanayi ilk başlarda birkaç kamu şirketinden oluşmakta olan Endonezya’da 1980’lerde 
özel yatırım için ilgi çeken bir alan haline gelmiştir. Hızlı gelişen fabrikalar uygun ağaç hamuru 
yatırımları ile eşleştirilmemiştir. Bunun yerine kaynak olarak ülkenin orman rezervleri 
kullanılmaya yönelmiş ve neticesinde çığ gibi büyüyen kaynak yetersizliği ve çevre problemleri 
sorunu ortaya çıkmıştır. Kağıt hamuru ihtiyacı için yıllık ham madde kereste ihtiyacı 25 milyon 
metreküp civarındadır. Hammadde ihtiyacının doğal kaynaklar ve bu amaçla kullanılan ekim 
alanları bu miktarı karşılamada çok yetersiz kalmakta ve açığın büyük bir bölümünün kaçak 
kereste ve sürdürülmesi mümkün olmayan yasa dışı ithal ile kapandığı tahmin edilmektedir. 

2009 yılında kağıt ihracatı 2,2 milyon ton olarak gerçekleşirken kağıt ürünleri ihracatı 1 milyon 
ton olarak kaydedilmiştir. Bu arada 2005 yılında kağıt iç tüketim miktarı 5,4 milyon ton olarak 
kaydedilmiştir. Buna rağmen, Endonezya’nın kağıt tüketim oranı kişi başına yıllık 26 kg 
civarındaki miktar ile 106 kg olan Malezya’daki miktardan hala çok düşüktür. Ülkede bugün 
sadece 7 kağıt hamuru ve kağıt fabrikası bulunmakta ve toplam yıllık üretim 6,3 milyon tondur. 
Bu göstergeler Endonezya’nın gelecek on yıl için net bir kağıt ithalatçısı ülke konumuna 
geleceğine işaret etmektedir. Ticaret Bakanlığı’na göre Endonezya bugün dünya kağıt hamuru 
pazarında %2,4 pay ile dokuzuncu sırada, kağıt pazarında da %2,2 pay ile on ikinci sırada yer 
almaktadır. 



 
 
 ENDONEZYA 
ÜLKE RAPORU 

KTO – DIŞ TİCARET SERVİSİ 11

Ülkedeki taşıt aracı üretimi 2011 yılında 886 bin iken 2012 yılında 1,08 milyon araç seviyesine 
gelmiştir. Araç satışları ise 2011 yılında 889.476 adet iken 2012 yılında 1.092.801 adete 
ulaşmıştır. Birçok montaj sanayi araç üretiminde % 70’lere varan ithal girdi 
kullanılabilmektedir. Otomotiv sektörü 1999 yılında serbest bırakılarak liberalleştirilmiştir. 

Endonezya’da bir dizi ağır sanayi de mevcuttur. Bunlardan demir-çelik sektörünün odak 
noktasında bir kamu firması olan Krakatau Steel bulunmaktadır. Batı Java’da yer alan 
Cilegon’da 1973 yılında açılarak demir-çelik entegre üretim tesisi şeklinde işletilmektedir. 
Ülkede yıllık çelik üretimi 2,9 milyon ton civarında olup, Krakatau bu miktarın 2,5 milyon 
tonunu üretmektedir. Endonezya’da toplam tüketim ise yıllık 3,9 milyon tondur. 

Yerli sanayi Hindistan ve Çin’den ithal edilen ucuz ithal mallar ile artan bir rekabet halindedir. 
Bunun üzerine yönetim 2002 yılında ithalatta tarife artışına gittiğini açıklamış, sıcak haddede 
çelikte %5 oranından %20 oranına ve soğuk hadde çelikte %10’dan %25 oranına yükseltildiğini 
bildirmiştir. Buna karşın, 2004 yılında uluslararası çelik fiyatında ve Endonezya’nın üretimde 
ihtiyaç duyduğu hammadde fiyatlarında yükselme olması üzerine tüm tarifeler kaldırılmıştır. 

Endonezya’da Japanese Overseas Economic Co-operation Fund ve Endonezya kamu ortaklığı 
ile bir de Alüminyum eritme fabrikası bulunmakta ve Kuzey Sumatra’da 1985 yılından beri 
işletilmektedir. 

1980’li yılların ortalarına kadar tamamen gübre üretiminden oluşan petro-kimya endüstrisinde 
bugün bir dizi diğer ürünler de üretilmekte ve bunlar arasında benzen, metanol, formik asit, 
polietilen, polipropilen, paraksilen, polisitren ve saflaştırılmış teraftalik asit yer almaktadır. 

Endonezya, Güneydoğu Asya’daki en gelişmiş uçak sanayine sahiptir. Küçük ve sabit kanatlı 
uçaklar, uçak için yedek parça, helikopter ve motorlar ülkenin en çok ihraç ettiği ürünlerdir. 
Uçak sanayine ek olarak Endonezya’nın, otomotiv yedek parçalar ve elektronik eşyalar üretme 
kapasitesi her geçen gün artmakta iken ve ülke, bölgenin en önemli motorlu araçlar ve motor 
yedek parçası üreticilerinden biri olma yolunda iken patlayan Asya krizi Endonezya’yı kötü 
etkilemiştir. Kriz sonrası IMF ile yapılan anlaşmalar neticesinde uçak sanayi etkin bir halde 
değildir. 

 
2.4.3. Müteahhitlik Hizmetleri  

Endonezya’da inşaat sektörü, ülkenin hızla artan nüfusu ve altyapı eksikliği nedeniyle hızlı 
gelişme gösteren bir sektördür. Sektördeki gelişmede konut ve altyapı projeleri önemli 
unsurlardır. Asya Kalkınma Bankası verilerine göre Endonezya’da alt yapı yatırımları 
GSYİH’nin % 3 ile % 3,5 arasındadır. Sektörü çok olumsuz etkileyen 1997 yılındaki Asya 
krizi öncesinde bu rakam GSYİH’nın % 5-6’sı seviyesinde bulunmaktadır. Sözkonusu 
yatırımların %1’i özel sektörce gerçekleştirilmektedir. İnşaat sektörü hacmi 2008 yılında 
37,33 milyar ABD Doları olup, bu miktarın 2013 yılında 75,33 milyar ABD Doları’na 
ulaşması beklenilmektedir.  

2004 yılına kadar devlet müteahhitlik firmaları sektörde hakim konumda bulunmuş, 2004 
yılında devlet şirketi olan Adhi Karya’nın hisselerinin %45’inin özelleştirilmesiyle özel 
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firmaların sektörde sayısı artmaya başlamıştır. Sektörde devlet kuruluşları yine önemli yer 
tutmaktadır. Önemli firmalar arasında PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT PP, PT Hutama 
Karya, Total ve Ciputra sayılabilir. Endonezya’da 100.000 den fazla müteahhit bulunduğu, 
bunların %90’ının küçük müteahhitlerden oluştuğu, %5-7 civarında büyük ölçekli firma 
olduğu ifade edilmektedir. Sektördeki firmalar özellikle konut yapımı olmak üzere, temel 
inşaat işlerinde uzman olmakla birlikte, üst düzeyde karmaşık teknik bilgi gerektiren işlerde 
yabancı firmalarla işbirliğine açıktır. Ucuz işgücü (asgari ücret 100 $) yerel firmalar için 
avantaj sağlamaktadırlar. Yabancı firmaların daha çok Asya Kalkınma Bankası, Dünya 
Bankası gibi uluslararası kaynaklı projelerle piyasaya girdiği görülmektedir. 

İnşaat sektörü; özel firmalarca yapılan yatırımlar, altyapı projeleri için hükümetçe yapılan 
harcamalar ile devlet ve özel sektörce gerçekleştirilen altyapı projelerinden oluşmaktadır. 
Özel firmalar konut, ticari binalar, tatil köyleri ve geleneksel pazarların iyileştirilmesi 
projelerini genelde üstlenirken, altyapı projeleri; yol, köprü, baraj, sulama kanalları, 
havaalanı, liman, içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve haberleşme sistemleri inşa ve 
iyileştirme projelerinden oluşmaktadır.   
 
Ulusal Kalkınma Planlama Kuruluşu tarafından 2011 yılı Mayıs ayında açıklanan 15 yıllık 
kalkınma planı çerçevesinde 2012 yılı planında yer alan özel sektör katılımına açık mevcut 58 
altyapı projesine dair ayrıntılı bilgi: 

http://pkps.bappenas.go.id/attachments/article/1034/PPP%20Book%202012.pdf  web 
sayfasında yer almaktadır. Yatırım tutarı 51,2 milyar ABD Dolarıdır. Altyapı yatırımları 
ağırlıklı olarak otoyol ve demiryolu projelerinden oluşmaktadır. Her proje için ilgili kurum ve 
müracaat merci gösterilmektedir. 

Konut satışları 2009 yılında önceki yıllara göre düşüş göstermekle birlikte ülkede bir konut 
açığı bulunmaktadır. Ülkede yeni altyapı yatırımlarına ve mevcut altyapı iyileştirmelerine 
giderek artan ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut altyapı yetersizliği doğrudan yabancı 
yatırımlar için bir engel teşkil etmektedir. 2009 yılında kamu tarafından altyapı projelerine 
kaynak tahsisi yapılmaktadır. Bu itibarla, inşaat sektörü önümüzdeki dönemde gelişen sektör 
durumunu muhafaza edecektir. 

 
2.4.4. Ormancılık 

Endonezya Güneydoğu Asya’nın orman açısından en zengin devletidir. Ancak, kaçak ağaç 
kesimleri nedeniyle ormanlık arazileri hızla azalmakta olup, şu anda ne kadar orman arazisi 
olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ormancılık, petrol ve doğal gazdan sonra Endonezya’ya en 
çok döviz kazandıran sektördür. Endonezya dünyanın en fazla kontrplak ihracatı yapan 
ülkesidir. Ormanlık alanın tümü devletin elindedir fakat işletme hakkı özel şirketlere 
kiralanmaktadır. 2001 yılında yerel yönetimlerin özel orman işletmeciliğine izin verme yetkisi 
ortaya çıkınca karmaşıklık yaşanmış ve küçük ölçekli çok sayıda işletme kontrol edilebilir ve 
dayanma limitlerinin üzerinde işletme haline gelince orman arazilerinde hızlı bir erime 
başlamıştır. Endonezya son yıllarda orman arazi kaybı yaşamaktadır. Yıllık orman arazisi kaybı 
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3,8 milyon ha olarak tahmin edilmektedir. Ağaç işlemeciliği kereste rezervlerinden bağımsız ve 
kapasitenin üzerinde üretim yapmaktadır. Tomruk kereste ihracatı yasaklanmış olmakla birlikte 
Endonezya’dan Çin ve Malezya’ya önemli miktarlarda kayıt dışı ihracat yapıldığı 
belirtilmektedir. 

 
2.4.5. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı 

 Ulaşım ve iletişim sektöründe yabancı yatırımcılara karşı uygulanan kısıtlamaların 1994 
yılında kaldırılmasıyla birlikte bu alanda pek çok proje uygulamaya konulmuştur. Söz konusu 
projeler özellikle iletişim sisteminin genişletilmesi ile otoyol ve havaalanları inşasında 
yoğunlaşmaktadır. İletişim sektöründe 1994’ten beri mobil telekomünikasyon sistemi daha 
yaygın hale getirilip modernleştirilmiştir. 1997 Asya krizi sonrasında altyapı yatırımları 
büyük darbe yemiştir ve yetersiz altyapı da Endonezya’nın muhtemel ekonomik büyümesinin 
önündeki büyük bir engeldir.  

Toplam uzunluğu 372.929km olan yolların %55’lik kısmı asfalt yoldur. Olumsuz iklim 
koşulları nedeniyle yolların sık bakımının yapılması gerekmektedir. 

Demiryolları: Endonezya’da karayolları ile kıyaslandığında demiryolları yetersizdir. 
Demiryolu uzunluğu 4.780 km’dir. Java adasında 3471 km, Sumatra adasında 1.309 km’dir. 
Hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılmaktadır. Demiryollarının sadece %10 çift ray 
döşeli olup, işletmesi de devlet tekelindedir. Demiryolları devlet teşekkülü olan Kerata Api 
Indonesia tarafından işletilmektedir. Sektörde şiddetli bir yatırım ihtiyacı bulunmakta ve 
yönetim yabancı yatırımcıları çekmeye çalışmaktadır.. 

Havayolları: Gelişmiş bir havayolu sistemine sahip olan Endonezya’da 179 ticari havaalanı 
bulunmaktadır. Bunlardan 61 tanesi büyük olarak nitelendirilmekte olup, 7 tanesine büyük 
jetler de inebilmektedir. Endonezya’daki havayolları 1990’larda hızla büyümüştür. Ancak, 
yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilenmişlerdir. 

Limanlar: Endonezya bir adalar ülkesi olmakla birlikte, yeterli alt yapıya sahip liman sayısı 
sınırlıdır. En büyük genel kargo limanı Cakarta’da bulunan Tanjung Priok olup, ihracatın 
%28’i ve ithalatın %45’i bu limandan yapılmaktadır.  

Konteyner limanı olarak, Tanjung Priok 2.100.000 (TEU- Twenty Feet Equvaivalent Units) 
yılık konteyner yükleme boşaltma yapmaktadır. Diğer limanlardan, Tanjung Perak 1.200.000 
TEU’luk işlem yapmaktadır. Belawan 200.000 TEU, Tanjung Emas (Semerang) 260.000 
TEU, Makassar 177.000 TEU, Pontianak 93.000 TEU, Panjang 76.000 kapasitelidir.  

 
2.4.6. Madencilik 

Endonezya’da son zamanlarda yapılan araştırmalar ülkenin maden rezervlerinin tahmin 
edilenden çok daha zengin olduğunu göstermiştir. Ülke kömür, kalay, bakır, nikel, boksit, 
altın, gümüş, demir cevheri, kaolin, mermer, granit kaynaklarına sahiptir. Madencilik 
sektörünün 2010 yılı itibarıyla GSYİH içerisindeki payı %3,5 düzeyindedir. Ayrıca, orman 
ürünleri ve su ürünleri bakımından da zengindir.  
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Endonezya dünyadaki en büyük kömür rezervlerine sahip iki ülkeden biridir. Rezerv miktarı 
64 milyar tondur. Kömür rezervi bakımından ABD, Çin’den sonra üçüncü sıradadır. Kömür 
rezervinin %48’i linyit, %1,7 si antrasittir. Avustralya’dan sonra dünyanın ikinci büyük 
kömür ihracatçısıdır.  

Endonezya dünyadaki en büyük kalay üreticilerinden birisi olup, rezervlerin 1 milyon tonun 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.  

Madencilikte yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, geçmiş dönemlerde yabancı 
firmalar ile yerel yönetimler arasında çıkan anlaşmazlıklar bu alanda yabancı sermayenin 
ülkeye gelmesini zorlaştırmaktadır. Madenciliğe ilişkin yürürlüğe konan 2009/4 sayılı yasa 
yerel yönetimlere madencilik konusunda yetki vermektedir. Açık olmayan hükümler ve yerel 
yönetimlere verilen yetkinin uygulamada farklılıklara yol açması nedeniyle yeni oluşturulan 
mevzuat yabancı madencilik yatırımlarını kolaylaştırıcı bir yapıda değildir. 

Bundan başka boksit (tahmini rezerv miktarı 500 milyon ton), bakır, nikel, altın ve gümüş 
çıkarılan diğer önemli madenlerdir. Daha az miktarlarda manganez, fosfat ve sülfür de 
çıkarılmaktadır. Ancak bu madenlerden pek çoğu birbirinden uzak bölgelerde bulunduğu için 
çıkarılmaları hayli maliyetli olmaktadır. Hükümetin gelecekte petrole alternatif enerji kaynağı 
olarak düşündüğü kömür madeninin çıkarılmasında da artış vardır. 

 
2.5. Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Ülkeye yabancı sermaye girişinde son yıllarda artış gözlenmektedir. Gerek portfolyo gerekse 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında artış bulunmaktadır. 2007 yılında doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarını teşvik amacıyla yeni yasa uygulamaya konmuştur. Yeni yasa, 
yabancılara yerli yatırımcıyla eşit muamele, ulusallaştırmaya karşı koruma, serbest sermaye 
transferleri, anlaşmazlıklarda uluslararası uzlaşmaya gitme, minimum sermaye miktarı 
olmaması, belirli tip yatırımlarda vergi teşviki gibi yenilikler getirmiştir. Ancak mevcut 
altyapı, yasal sistemdeki belirsizlikler, uygulama farklılıkları yabancı yatırımlar önündeki en 
büyük engellerdir.   

2011 yılı itibarı ile yatırımların önemli bölümü Jakarta'ya yapılmıştır. Yabancı yatırımlarda 
ilk 5 sektör aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

36/2010 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile negatif yatırım listesi yürürlüğe girmiştir. 
2007 yılında yayımlanan en son negatif yatırım listesine göre aralarında jeotermal enerji (en 
fazla %90 yabancı sermaye), şeker (en fazla %95 yabancı sermaye) temek gıda ürünleri tarımı 
(en fazla %49 yabancı sermaye), film hizmetleri (en fazla %49 yabancı sermaye) yeni yatırım 
konuları yabancı sermayeye açılmıştır. 23/2010 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile 
Maden Kanunu kapsamında firmaların madencilik faaliyetine başladıktan 5 yıl sonra yabancı 
hisselerin yatırımı terk etmesi gerektiğine ilişkin uygulama, yabancı hisselerin sadece 
%20’sinin terk etmesi şeklinde değiştirilmiştir. 
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Yatırım Koordinasyon Kurulu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 2011 yılının ilk üç 
çeyreğinde ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 27,3 oranında artarak 181 trilyon Rp’den 229,9 trilyon Rp’ye ulaşmıştır. 

Son yedi yıl içerisinde yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırım miktarı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.  
 

Bölgelere Göre Yabancı Yatırımlar, 2011 

Kaynak: BKPM (Indonesia Investment Coordinating 
Board) 
Bölge Toplam Yatırım (milyar $)
Jakarta 4,8 
Batı Java 3,8 
Banten 2,2 
Papua 1,3 
Doğu Java 1,3 
Toplam (Diğerleri Dahil) 18,2 
  
  

Sektörlere Göre Yabancı Yatırım, 2011 

Kaynak: BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board) 
Sektör Adı Yatırım Değeri (milyar $)
Taşımacılık, depolama ve iletişim 3,8 
Madencilik 3,6 
Elektrik, gaz, su tedariki 1,9 
Metal, makineler ve elektronik 1,8 
Kimyasallar ve ilaç sanayi 1,5 
     
 
2.5.1.Ülkede İş Kurma Mevzuatı 

Yabancı şirket kurulabilmesi için Yatırım Koordinasyon Kuruluna müracaat edilmesi 
gerekmektedir. Mevcut, yatırım yasasına göre yabancılar gayrımenkul edinememektedir. 
Yabancılar gayrımenkulun ancak kullanım hakkını elde edebilmekte olup bu süreler 70 yıla 
kadar uzatılabilmektedir. Çok sayıda işçi istihdam eden, öncelikli sektörlerde olan, altyapı 
geliştirilmesini içeren, teknoloji transfer eden, sınır ve uzak alanlarda yapılan yatırımlarda; 
gelir vergisi indirimi, ülkede üretimi olmayan sermaye malları için gümrük vergisi ve katma 
değer vergisi muafiyeti veya indirimi, belirli bir dönem için hammadde ve ara mallarından 
gümrük vergisi alınmaması, hızlı amortisman, emlak vergisi indirimi gibi teşvikler 
uygulanabilmektedir. Ancak, standart bir uygulama olmayıp, proje bazında değerlendirmeler 
Yatırım Koordinasyon Kurulunca yapılmaktadır. 
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Yabancı firmalara, aralarındaki anlaşmaya göre, Hükümet ile olabilecek anlaşmazlıkları 
uluslararası tahkime götürme imkanı tanınmıştır. 
 
2.5.2.Şirket Birleştirmeleri ve Marka Satınalmaları 

Mevcut Endonezya kuralları çerçevesinde “şirket birleşmeleri” ve “marka satın almalar “ 
mümkün bulunmakla birlikte, belirli sektörler itibarıyla yabancı katılımcılar sınırlamalara 
tabidir. Bu sınırlamaya tabi sektörler kararname ile belirlenmektedir.   
Sınırlamaya tabi olan ana sektörler aşağıda belirtilmektedir:  
-İnşaat  
-Enerji 
-Perakende satış   
-Turizm 
-Madencilik 
-Ulaştırma, telekomünikasyon. 

Konuya ilişkin spesifik bilgiler ve mevcut son gelişmeler Yatırım Koordinasyon Kurulu’nun 
web sayfasından temin edilebilir. 

http:// www.bkpm.go.id  

 
 

2.6. DIŞ TİCARET 
2.6.1. Genel Durum 

Endonezya 1970, 1980 ve 1990’lı yıllarda ithalata bağımlılığı nedeniyle cari işlemler açığı 
veren bir ülke konumunda olmuştur. Ancak, kriz sonrasında ithalattaki önemli ölçüdeki düşüş 
nedeniyle dış ticaretteki bu yapı değişmiş ve ülke ticaret fazlası veren bir ülke konumuna 
gelmiştir. Bu durumun oluşmasında Endonezya’nın ihraç ettiği hammaddelerin dünya 
fiyatlarındaki artış da önemli rol oynamıştır.. 2013 yılı itibarıyla ticaret açığı 4 milyar $’dır. 
İthalat ve ihracatta petrol ve gaz önemli bir yer tutmaktadır.   
 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 

Kaynak: Trademap 
(milyon $) 2009 2010 2011 2012 2013
İHRACAT 116.510 157.779 203.497 190.032 182.552
İTHALAT 96.829 135.663 177.436 191.691 186.629
HACİM 213.339 293.442 380.933 381.723 369.181
DENGE 19.681 22.116 26.061 -1.659 -4.077
 
Endonezya 1998 yılından beri dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. Endonezya’nın ihracatı ve 
ithalatı yıllar itibarıyla artan bir seyir göstermektedir. 2008 yılı başlarında dünya ticaretindeki 
artış ve Rupiah’ın değer kazanması nedeniyle 2008 yılında ithalatında önemli ölçüde bir 
yükseliş olmuştur. 
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Global kriz nedeniyle 2009 yılı dış ticaretinde ise bir daralma meydana gelmiştir. Ülke 2009 
yılında da ticaret fazlası vermiş olup, toplam ticaret hacmi dünyadaki mevcut durgunluk 
nedeniyle 2008 yılına göre % 20 oranında daralmıştır. 

2009 yılı ihracatı 2008 yılına göre % 15 oranında azalarak 137 milyar ABD Dolar’ından 
116,5 milyar ABD Dolarına gerilemiştir. 2009 yılında hammadde fiyatlarındaki düşüş de bu 
azalmaya katkıda bulunmuştur. Aynı dönemde ithalat ise geçen yıla göre % 25 oranında 
azalarak 129,1 milyar ABD Dolar’ından 96,8 milyar ABD Dolarına düşmüştür. 

2010 yılında Endonezya’nın dış ticaret hacmi, bir önceki yıla göre % 37,5 oranında artarak 
293,4 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. 

2010 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 35,4 oranında artarak 157,7 milyar ABD Doları 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemdeki ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 40 
oranında artarak 135,6 milyar ABD Doları olmuştur. 2010 yılında ithalat ve ihracattaki söz 
konusu artışlar, bize 2009 yılındaki global krizin etkilerinin ortadan kalktığını göstermektedir. 

2011 yılında ise ülkenin dış ticaret hacmi, bir önceki yıla göre % 30 oranında artarak 380,9 
milyar ABD Dolarına yükselmiştir. 

2011 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 28,9 oranında artarak 203,4 milyar ABD Doları 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemdeki ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
30,7 oranında artarak 177,4 milyar ABD Doları olmuştur. 

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) istatistiklerine göre Endonezya 2011 yılında 203,4 milyar 
$ toplam ihracatı ile dünya ihracatı içerisinde % 1,16 paya sahiptir. Dünya ihracat 
sıralamasında ise 25. konumdadır. Toplam 96,8 milyar $ ithalat ile Dünya ithalatındaki payı 
ise % 1 düzeyinde olup, dünya ithalat sıralamasında 28. sıradadır.  

Ülke 2012 yılında 1998 yılından beri ilk defa dış ticaret açığı vermiştir. Ülkenin 2012 yılı 
ticaret hacmi 381,7 milyar $ olarak dış ticaret açığı ise 1,6 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. . 
2013 yılında da yine dış ticaret açığı verilmiş olup,  ticaret açığı 4 milyar $’dır. İthalat ve 
ihracatta petrol ve gaz önemli bir yer tutmaktadır. 2013 yılında ihracat 182,5 milyar dolar iken 
ithalat 186,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ticaret  hacmi ise 369,1 milyar 
dolardır. 
 

2.6.2. İhracatında Başlıca Ürünler 
 

Endonezya ihracatında 2012 yılı itibarıyla en önemli ihraç ürünleri; taşkömürü, petrol gazları, 
palm yağı, ham petrol, tabii kauçuk ve bakır cevherleri’dir. 

 
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon ABD Doları) 

Kaynak: Trademap 
GTİP ÜRÜN ADI 2011 2012 2013

   TOPLAM 203.497 190.032 182.552
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2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, 
topak vb. Katı yakıtlar 

25.523 24.293 22.773

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 22.872 20.520 18.129
1511 Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak 

değiştirilmemiş) 
17.261 17.602 15.839

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 

13.829 12.293 10.205

4001 Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl 
(chicle) vb. Tabii sakızlar 

11.766 7.865 6.911

2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 4.700 2.595 3.007
2713 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının 

veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların 
1.858 2.379 2.674

6403 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya 
terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deri 

2.199 2.196 2.272

4412 Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine 
edilmiş ağaçlar 

1.953 2.012 2.176

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak 
üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış 

1.337 2.264 2.116

8001 İşlenmemiş kalay 2.404 2.051 1.960
4802 Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore 

edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt 
2.106 2.077 1.843

4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 1.554 1.545 1.841
1513 Hindistan cevizi, palm çekirdeği, babassu yağları ve 

bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değişt. 
3.052 2.458 1.830

7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya 
yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

2.224 2.007 1.817

2702 Linyit (siyah kehribar hariç) 1.711 1.878 1.742
3823 Sınai mono karboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsulü 

asit yağları, sınai yağ alkolleri 
1.638 1.881 1.721

2604 Nikel cevherleri ve konsantreleri 1.428 1.489 1.685
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1.850 1.704 1.652
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar 
2.902 1.775 1.611

8443 Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve 
faks makinaları; bunların aksam, parça ve 
aksesuarları 

1.377 1.827 1.537

0306 Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer 
işlem gör 

1.162 1.207 1.481

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 1.115 1.477 1.418
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2.6.3. İthalatında Başlıca Ürünler 
 
Endonezya’nın ithalatında başlıca ürün grupları; petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar, ham petrol, telefon cihazları, karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar; petrol gazları ve diğer hidrokarbonlar, otomotiv, otomotiv yedek parçaları, 
otomatik bilgi işlem makineleri ve buğday unu’dur. 
  

İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon ABD $) 

Kaynak: Trademap 
GTİP ÜRÜN ADI 2011 2012 2013

  TOPLAM 177.436 191.691 186.629
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar 
27.722 28.038 27.851

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 

11.154 10.803 13.586

8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri 
almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 

4.570 5.113 5.291

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 2.277 2.982 3.218
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1.412 3.082 3.113
8471 Otomatik bilgi işlem mak. Bunlara ait birimler; 

manyetik veya optik okuyucular, verileri koda 
dönüşt 

2.194 2.299 2.444

1001 Buğday ve mahlut 2.194 2.254 2.440
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak 

üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış 
1.764 2.728 2.231

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 1.458 2.292 2.048
2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve 

katı atıklar 
1.321 1.828 1.927

1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı 
halde) 

1.739 1.662 1.731

2902 Siklik hidrokarbonlar 1.403 1.491 1.667
7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri 

(genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanm 
1.502 1.879 1.610

8542 Elektronik entegre devreler 1.656 1.841 1.579
3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk 

şekillerde) 
1.466 1.315 1.459

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 1.786 1.333 1.346
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 1.070 1.144 1.344
8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina 

ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli a 
1.389 1.660 1.254

2901 Asiklik hidrokarbonlar 1.324 1.451 1.228
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7304 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın 
borular ve içi boş profiller (dikişsiz) 

993 1.355 1.181

8443 Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve 
faks makinaları; bunların aksam, parça ve 
aksesuarları 

1.030 1.257 1.148

8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 
pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 

1.197 1.316 1.132

8529 Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 
pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve 
parça 

1.561 1.479 1.130

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 
iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe 

869 930 974

7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve 
hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş kü 

969 854 963

 
2.6.4. Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 
 

Endonezya’nın en önemli ihraç pazarı Japonya olup, ihracatın % 14,84’ü bu ülkeye yöneliktir. 
Japonya’dan sonra Çin, Singapur, Kore, ABD, Hindistan, Kore, Malezya ve Tayland en fazla 
ihracat yaptığı diğer ülkelerdir. 

 
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (milyon dolar) 

Kaynak: Trademap 
Ülke Adı 2011 2012 2013 2013 % pay
Toplam (Diğerleri Dahil) 203.497 190.032 182.552 100
Japonya 33.715 30.135 27.086 14,84
ÇHC 22.941 21.660 22.601 12,38
Singapur 18.444 17.135 16.686 9,14
ABD 16.498 14.910 15.741 8,62
Hindistan 13.336 12.496 13.031 7,14
Kore 16.389 15.050 11.422 6,26
Malezya 10.996 11.280 10.667 5,84
Tayland 5.897 6.635 6.062 3,32
Tayvan 6.585 6.243 5.862 3,21
Avustralya 5.583 4.905 4.370 2,39
Hollanda 5.132 4.664 4.106 2,25
Filipinler 3.699 3.708 3.817 2,09
Almanya 3.305 3.075 2.883 1,58
Hong Kong 3.215 2.634 2.693 1,48
Vietnam 2.354 2.274 2.401 1,32
İtalya 3.168 2.277 2.129 1,17
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İspanya 2.428 2.069 1.810 0,99
Suudi Arabistan 1.430 1.777 1.734 0,95
Birleşik Krallık 1.720 1.697 1.635 0,90
BAE 1.735 1.619 1.589 0,87
Türkiye 1.433 1.370 1.536 0,84
 
 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (milyon dolar) 

Kaynak: Trademap 
Ülke Adı 2011 2012 2013 2013 % pay
Toplam (Diğerleri Dahil) 177.436 191.691 186.629 100
ÇHC 26.212 29.387 29.849 15,99
Singapur 25.965 26.087 25.582 13,71
Japonya 19.437 22.768 19.285 10,33
Malezya 10.405 12.244 13.323 7,14
Güney Kore 13.000 11.970 11.593 6,21
Tayland 10.405 11.437 10.703 5,73
ABD 10.834 11.614 9.082 4,87
Suudi Arabistan 5.427 5.199 6.526 3,50
Avustralya 5.177 5.298 5.038 2,70
Tayvan 4.260 4.693 4.480 2,40
Almanya 3.394 4.189 4.426 2,37
Hindistan 4.322 4.306 3.964 2,12
Nijerya 1.627 2.771 3.122 1,67
Vietnam 2.383 2.595 2.723 1,46
Rusya Fed. 1.681 2.506 2.594 1,39
Brezilya 1.898 1.971 2.216 1,19
Hong Kong 2.465 1.930 2.092 1,12
Kanada 2.016 1.811 2.067 1,11
BAE 797 1.731 1.809 0,97
Azerbaycan 1.761 1.234 1.738 0,93
İtalya 1.223 1.524 1.696 0,91
Arjantin 1.586 1.756 1.687 0,90
Fransa 2.007 1.926 1.594 0,85
Katar 609 1.596 1.481 0,79
Kuveyt 1.408 2.181 1.441 0,77
Türkiye 555 305 1.315 0,70
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2013 yılında Endonezya’nın ithalatında 29,8 milyar ABD Doları ve yaklaşık % 15,9 ile Çin ilk 
sırada yer almıştır. İkinci sırada ise 25 milyar ABD Doları ithalat ve % 13,7 ile Singapur yer 
almaktadır. Ülkenin ithalatındaki diğer önemli ülkeler ise sırasıyla Japonya, Malezya, Güney 
Kore, Tayland, ABD, Suudi Arabistan, Avustralya, Tayvan ve Almanya’dır. 

ASEAN Ülkelerinin dış ticarette birbirlerine uyguladıkları genel preferans sistemi bu ülkeler 
arasındaki ticareti artıran bir unsurdur. Endonezya’ya ASEAN ülkelerine 3.Ülkelere göre daha 
avantajlı gümrük vergisi uygulamaktadır.  
  

2.6.5. Dış Ticaret Politikası 
Dünya Ticaret Örgütü’ne 1995 yılında üye olan Endonezya, ithalatta ASEAN ülkeleri ve 
ASEAN ülkeleri dışı ülkeler için ayrı gümrük tarife oranları uygulamaktadır. Endonezya’nın 
ortalama tarife bağlama oranı 2008 yılında %37’dir. Buna karşın uygulamada vergiler ortalama 
%7-8 civarındadır.  

 
2.6.6. Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Her ne kadar bazı malların ithalatı yasaklanmış veya kotalar ile sınırlanmış olsa da Endonezya 
göreceli olarak açık bir ekonomiye sahiptir. Bazı malların ithalatını ise sadece yetkiye sahip 
ithalatçılar gerçekleştirebilmektedir. Endonezya, ithalatı düzenlemek amacıyla ithal edilecek 
ürüne duyulan ihtiyaç ve niteliklerine göre değişen gümrük tarifeleri ve sürşarjlar 
uygulamaktadır.  

Endonezya hükümeti Ocak 2004’te yeni bir gümrük tarife indirim programını duyurmuştur. Bu 
yeni programa göre tarifeleri “ASEAN Dışı Tarifeler” ve “ASEAN Tarifeleri” olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. Otomotiv ürünleri ve alkol gibi hassas ürünler dışındaki ürünlerin çoğunda 
ASEAN dışı tarifeler %0, %5 ve %10 oranlarına düşmüştür. ASEAN tarifeleri ise çoğunlukla 
%0, %2,5 ve %5 olarak uygulanmaktadır. 

Hükümet, ithal edilen ve iç piyasada üretilen tüm mallarda %10 oranında bir katma değer 
vergisi ve lüks mallara %10 ila %75 arasında değişen oranlarda satış vergisi uygulamaktadır. 

1986’dan beri yerli ihracatçıların gerekli girdileri rekabet edebilir fiyatlar ile ithal 
edebilmelerini sağlamak için sermaye malları ve ara malların ithalatını aşamalı olarak 
kolaylaştırmıştır. Öte yandan Endonezya’nın ASEAN çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine 
getirmesini sağlamak amacıyla tarifelerin düşürülmesi süreci de devam etmektedir. 

İthal malları için tüm bu vergiler ithal noktalarında tahsil edilmekte ve ithalat vergileri de dahil 
olmak üzere ürününün değerine göre hesaplanmaktadır. 

İthalat, ihracat ve dağıtım sektöründe çoğunlukla Endonezyalılar faaliyet göstermektedir fakat 
doğrudan yatırım yapan yabancı firmalar da özel bir lisansla ülkede faaliyette 
bulunabilmektedir. Bir kaç istisna dışında özel şirketler tarafından gerçekleştirilen ithalatlarda 
akreditif gerekmektedir. 
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Endonezya’nın gümrük vergilerine Endonezya Gümrük İdaresi’nin web sitesinden 
(http://www.beacukai.go.id/wwwbcgoid/index.html?page=apps/browse-tarif-dan-lartas.html) 
ulaşılabilmektedir. 
 
2.6.7.Tarife Dışı Engeller 

Suharto döneminde buğday, pirinç, şeker, soya fasulyesi gibi gıda ürünleri sadece devlet 
kuruluşu olan Milli Lojistik Ajansı (BULOG) tarafından ithal edilmekteydi. Bulog’un bu 
yetkileri azaltılarak bazı özel firmalara da ithalat izni verilmeye başlanmıştır.  

Endonezya hükümeti et ve tavukçuluk ürünlerinde “İthalatçı Tavsiye Mektubu” uygulaması ile 
miktar kısıtlaması yapmaktadır. Bu belgenin onaylanması aşamasında Endonezya hükümeti 
keyfi olarak ithalat miktarında değişiklik yapabilmektedir. Bu durum da bu belgenin miktar 
kısıtlaması olarak kullanılması hakkındaki kaygıları artırmaktadır. 

Pirinç ithalatı Şubat 2004 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. O tarihten bu yana yalnızca iki 
kere Bulog’a ithalat izni verilmiştir. Tuz ithalatında da zaman zaman yasaklamalar 
olabilmektedir. Düzenlemeye göre tuz ithalatçısı firmalar tescil edilmelidir ve ham maddenin 
yarısını yerel kaynaklardan karşılamalıdırlar. Eylül 2004 Ticaret Bakanlığı kararına göre şeker 
ithalatını toplam beş firma yapabilmektedir. 

Şarap ve damıtılmış içkilerin ithalatına miktar kısıtlaması uygulaması vardır. %40-150 gümrük 
vergisi, %10 KDV ve %40-75 lüks vergisinin yanısıra bu ürünlerin ithalatı devlete ait bir 
işletme ile sınırlandırılmıştır. Ocak 2010’da alınan bir karar ile alkollü içecek ithalatçısı olarak 
tescil edilmiş firmaların da ithalat yapmasına izin verilmiştir. 

Endonezyalı ithalatçılar gıda ürünlerinde ürünün helal olmasına dikkat etmektedir ve bazı 
ürünlerde helal sertifikası istemektedir. 

İthalatta gümrük vergilerinin hesaplanmasında asgari birim fiyat uygulaması vardır. Bu 
uygulamadaki belirsizlikler engel oluşturmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE ENDONEZYA  ARASINDA  EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER 
 
3.1. Türkiye-Endonezya Dış Ticaret Değerleri 
 

Türkiye-Endonezya Dış Ticareti (Milyon ABD Doları) 

Kaynak: TUİK 
Yıl İhracat İhracat Değişim 

%
İthalat İthalat Değişim 

%
Hacim Denge

2000 30,5 4,6 231,4 40,2 261,9 -200,9
2001 32,4 6,3 202,2 -12,6 234,7 -169,8
2002 28,5 -12 327,0 61,7 355,6 -298,5
2003 47,0 64,6 450,4 37,7 497,3 -403,4
2004 54,1 15,2 623,4 38,4 677,5 -569,3
2005 80,8 49,3 750,2 20,3 831,0 -669,4
2006 84,9 5,1 1.031,3 37,5 1.116,3 -946,4
2007 173,7 104,5 1.359,9 31,9 1.533,7 -1.186,2
2008 284,4 63,7 1.408,9 3,6 1.693,3 -1.124,5
2009 250,6 -11,9 1.017,9 -27,8 1.268,5 -767,3
2010 250,8 0,1 1.476,7 45,1 1.727,4 -1.225,9
2011 308,0 22,8 1.931,7 30,8 2.239,7 -1.623,7
2012 243,7 -20,9 1.795,8 -7 2.039,5 -1.552,1
2013 231,0 -5,2 1.989,6 10,8 2.220,7 -1.758,6

2013/(1-3) 68,3 -0,4 489,7 0,4 558,1 -421,4
2014/(1-3) 44,9 -34,3 513,0 4,8 557,9 -468,1

 
 

Endonezya, Türkiye’nin de üyesi olduğu D-8 ülkeleri içindedir. D-8’in diğer üyeleri 
Bangladeş, İran, Malezya, Pakistan, Nijerya ve Mısır’dır. Bu organizasyon, üyelerinin sosyal 
ve ekonomik ilişkilerinin zenginleştirilmesine yeni bir boyut katmaktadır. D-8’in amacı, üye 
ülkeler arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaktır. 

Ülkemiz ile Endonezya arasındaki dış ticaret hacmi özellikle son yıllarda önemli oranda artış 
göstermiştir. İki ülke arasındaki dış ticarete ait değerler aşağıda gösterilmektedir.  
  
Diğer çoğu Uzakdoğu ülkesiyle olduğu gibi Endonezya ile olan ticaretimizde de ticaret 
dengesi aleyhimize seyretmektedir. 2008 yılında ihracatımızdaki yüksek orandaki artış 
nedeniyle dış ticaret açığımız 2007 yılına göre bir miktar azalarak 1,1 milyar ABD Doları 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2009 yılında ise küresel kriz nedeniyle hem ihracatımızda hem 
de ithalatımızda azalma meydana gelmiştir. İthalatımızda daha büyük oranda bir gerileme 
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meydana geldiği için Endonezya ile olan ticaret açığımız 766 milyon ABD Doları seviyesine 
gerilerken toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 1,3 milyar ABD Dolarına gerilemiştir. 

2010 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre aynı kalarak 250,7 milyon ABD Doları olarak 
gerçekleşmiştir. 2010 yılı ithalatımız ise 1,4 milyar ABD Doları olup, geçen senenin aynı 
dönemine göre % 45,3 oranında artmıştır. 

2011 yılında ihracatımız % 22,9 oranında artarak 308 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. 
İthalatımız ise % 30,8 oranında artarak 1,9 milyar doları geçmiştir.  

2012 yılında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret hacmi 2 milyar dolar olup; bir önceki yıla 
göre % 9 azalmıştır. 2013 yılında ticaret hacmi yaklaşık % 9 artarak 2,2 milyar dolara 
ulaşmıştır. 

Türkiye’nin Endonezya'ya yönelik 2012 yılında ihracatı önceki yıla göre % 20,9 azalarak 
243,7 milyon dolara gerilemiştir. 2012 yılı ithalatı ise % 7 azalarak 1,8 milyar dolar civarında 
gerçekleşmiştir. 2013 yılı ihracatımız % 5,2 azalırken ithalatımız % 10,8 artmıştır. 

 
 
3.1.1. Türkiye'nin Endonezya’ya İhracatında Başlıca Ürünler 
 

Endonezya’ya İhracatımızda Başlıca Ürünler (Milyon ABD$) 

Kaynak: TUİK 
GTIP GTIP Dörtlü Adı 2011 2012 2013
2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 41,86 42,45 51,65
1101 Buğday unu/mahlut unu 137,58 73,56 22,15
7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller - - 16,05
2515 Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar 5,26 6,93 8,70
7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, 

sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra buru 
- 1,12 7,70

6802 Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar 
(kayagan taşı hariç), mozik için küp şeklinde taşl 

5,19 7,77 6,99

8451 Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, 
temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, sarılması, 
katlanmas 

1,21 1,90 6,53

5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden 
diğer yer kaplamaları 

5,26 5,95 6,49

2840 Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar) 11,54 9,84 5,86
1001 Buğday ve mahlut - - 5,41
8462 Metalleri dövme,çekiçleme,kalıpta dövme,kesme, taslak 

çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mah 
1,77 1,83 3,09

5211 Pamuklu mensucat (pamuk oranı < % 85 olan sentetik 
veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. Ağırlığ 

1,51 2,77 3,00
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8450 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve 
kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) 

0,57 2,69 2,77

5902 Naylon, poliamid, poliester vb.esaslı iç ve dış lastiği için 
mensucat 

4,16 6,85 2,42

8803 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki hava taşıtlarının 
aksam ve parçaları 

- 0,06 2,30

2818 Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum 
hidroksit 

2,68 1,42 2,14

8438 Yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması 
veya imaline mahsus makina ve cihazlar 

0,00 0,01 2,07

5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende 
olarak satılacak hale getirilmemiş) 

1,41 0,38 2,03

8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve 
cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli a 

1,03 1,14 1,80

2102 Mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar 2,08 0,84 1,78
4707 Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları 8,80 2,55 1,77
8474 Toprak, taş, metal cevheri vb. Ayıklama, eleme, tasnif, 

ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalı 
0,83 3,04 1,74

2529 Feldispat, lösit, nefelin ve siyenit nefelin, florspat 1,65 1,44 1,72
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri 

almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 
- 0,07 1,69

7325 Demir veya çelikten diğer dökme eşya 0,73 1,25 1,67
2508 Diğer killer, andaluzit, siyanit ve silimanit, mülit, şamot 

ve dinas toprakları 
1,40 1,25 1,54

8477 Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya 
plastikten eşyanın imaline mahsus diğer makina ve 

0,03 0,01 1,52

6214 Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar vb 
eşya 

0,16 0,30 1,49

3307 Traş müstahzarları, vücut deodorantları, banyo 
müstahzarları, tüy dökücüler, vb. 

- 0,06 1,48

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; 
redresörler) ve endüktörler 

1,94 2,03 1,42

7013 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri 
işler için cam eşya 

0,26 0,69 1,38

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 

0,18 0,16 1,38

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 1,94 1,68 1,37
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 0,31 0,93 1,26
5515 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat 4,48 2,03 1,22

   Toplam (Diğerleri Dahil) 307,97 243,72 231,04
 



 
 
 ENDONEZYA 
ÜLKE RAPORU 

KTO – DIŞ TİCARET SERVİSİ 27

3.1.2. Türkiye'nin Endonezya’dan İthalatında Başlıca Ürünler 
 

Endonezya’dan İthalatımızda Başlıca Ürünler (Milyon ABD$) 

Kaynak: TUİK 
GTIP GTIP Dörtlü Adı 2011 2012 2013
1511 Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak 

değiştirilmemiş) 
163,87 238,71 323,03

5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 171,29 225,16 203,05
4001 Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) 

vb. Tabii sakızlar 
345,03 208,20 187,59

5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende 
olarak satılacak hale getirilmemiş) 

117,56 120,67 91,58

5504 Suni devamsız lifler (işlem görmemiş) 108,49 65,07 90,80
5516 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat 73,03 78,76 73,81
5510 Suni devamsız lifden iplikler (dikiş ipliği hariç) 47,01 36,00 65,25
5509 Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) 

(toptan) 
34,82 36,51 58,26

1513 Hindistan cevizi, palm çekirdeği, babassu yağları ve 
bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değişt 

43,84 59,70 57,88

4802 Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore 
edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt 

22,36 27,64 45,34

6403 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya 
terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deri 

61,19 51,77 43,39

3823 Sınai mono karboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsulü asit 
yağları, sınai yağ alkolleri 

42,36 48,82 40,99

5513 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat ( lif 
oranı <% 85, m2 .ağırlığı <=170 gr, sadece pamuk 

33,29 26,08 33,79

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, 
polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterle 

10,46 23,48 32,20

6404 Dış tabanı kauçuk, plastik, tabii veya terkip yoluyla elde 
edilen kösele ve yüzü dokumaya elverişli 

15,99 16,29 31,75

8001 İşlenmemiş kalay 27,08 25,77 26,42
8429 Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, 

skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, 
- - 25,27

1516 Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları 16,78 22,99 24,85
5515 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat 28,52 23,40 24,79
8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam 

ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler 
13,52 13,52 23,27

 
 

 



 
 
 ENDONEZYA 
ÜLKE RAPORU 

KTO – DIŞ TİCARET SERVİSİ 28

 
3.1.3.  Endonezya’nın İthalatında Türkiye’nin ve Dünyanın Konumu  
 
**2013 Verilerine Göre 
***1000  USD 

 
Ürünler 

Türkiye'den 
Endonezya'nın

 ithalat 

Türkiye'nin
 dünyaya  
ihracat 

Dünya'nın  
Endonezya'ya  

İthalatı 
Tüm ürünler 1.314.975  151.868.551  186.628.631  
Mineral yakıtlar, yağlar, 
damıtma ürünleri, vb 

1.051.267  6.713.422  45.544.694  

Tütün ve tütün yerine 51.018  904.859  723.572  
Makine, nükleer reaktörler, 
kazanlar, vb 

35.408  12.997.571  27.290.505  

Öğütme ürünleri, malt, 
nişastalar, inulin, buğday 
glüteni 

19.789  1.115.010  292.678  

Demir ve çelik 19.237  9.934.043  9.553.612  
Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, 
kireç ve çimento 

15.771  2.749.644  1.083.393  

Elektrik, elektronik cihazlar 14.410  9.551.372  18.201.101  
Inorganik kimyasallar, 
kıymetli metal bileşiği, 
izotoplar 

13.299  1.200.112  1.914.675  

Giyim, aksesuar, örme 
olmayan veya tığ Makaleler 

13.033  5.717.046  266.708  

Hububat 12.086  176.269  3.621.450  
Giyim, aksesuar, örgü veya 
tığ işi Makaleler 

10.507  9.256.681  209.687  

Pamuk 7.365  1.929.604  2.554.849  
Demiryolu, tramvay 
dışındaki araçlar 

5.100  17.004.490  7.914.750  

Demir veya çelikten eşya 3.702  6.159.878 4.747.700  
Halılar ve diğer dokumaya 
elverişli maddelerden yer 
kaplamaları 

3.579  2.188.559  38.000  

Plastikler ve mamulleri 3.219  5.610.671  7.642.657  
Suni filamentler 3.075  1.691.200  1.217.802  
Kauçuk ve kauçuktan eşya 3.030  2.483.131  2.212.944  
Ahşap, lifli selülozik 
malzemeden, atık vb Pulp 

3.022  29.020  1.733.163  

Bronzlaşma, boyama 
ekstreleri, tanen, derivs, 
pigmentler vb 

2.811  764.533  1.374.514  
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3.2. İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 
 

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
 
Anlaşma Adı 

İmza Tarihi RG Tarih ve No’su 

Ticaret Anlaşması 14/09/1959 29/09/1964, 11819 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 18/12/1982 19/06/1983, 18082 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 25/02/1997 10/05/1998, 23338 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 25/02/1997 15/02/2000, 23965 
VII. Dönem KEK Protokolü 18/09/2008 19/01/2009, 27115 
 
 

3.3. İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 

Ülkemiz menşeli buğday ununun ithalatında Endonezya tarafınca, 17.11.2008 tarihi itibarıyla 
anti-damping soruşturması başlatılmış olmakla beraber, söz konusu soruşturma 
tamamlanarak, uygulamaya alınmamıştır.  

Diğer taraftan, Endonezya Sanayi Bakanlığı Standardizasyon Merkezi tarafından un 
ithalatında, Endonezya’daki mevcut standartlara uygunluğu gösteren SNI sertifikası 
aranmaktadır. Sözkonusu sertifikanın alınabilmesi için sözkonusu merkez elemanlarının 
üretim tesislerini yerinde incelemesi gerekmektedir. Anılan belgenin alınması minimum 2-3 
aylık bir süreye ihtiyaç göstermektedir. 

Ülkemiz menşeli et ve et mamulleri ile süt ve süt mamullerinin (süt tozu hariç) Endonezya’ya 
ithalatı ülkemizdeki şap hastalığı gerekçesi gösterilerek yapılamamaktadır.  
2009 Kasım ayında yürürlüğe giren uygulama ile Endonezya’ya ithal edilecek bitkisel 
menşeli taze gıda ithalatında, gıda güvenliği gerekçesiyle, ürünlerin gümrüklerde analize tabi 
tutulması uygulamasına geçilmiştir. Sözkonusu düzenleme yaş meyve, sebze ve hububatı 
kapsamaktadır. Ürünler itibariyle kabul edilebilir azami kalıntı, aflatoksin ve ağır metal 
oranları düzenlemede yer almaktadır. Menşe ülkenin sözkonusu ürünler için uyguladığı 
güvenlik kontrol sisteminin Endonezya tarafından tanınması veya iki ülke arasında muadiliyet 
anlaşmasının yapılması durumunda bu uygulamaya müracaat edilmemektedir. 

Gıda ürünleri ithalatında, ithalat öncesi ithalatçı tarafından mal bazında Sağlık Bakanlığı’ndan 
alınan ML (Overseas Mark) uygulaması devam etmekte olup, bu uygulama ithalat 
prosedürünü zaman olarak uzatmaktadır. 

İhracatçılarımızın karşılaştığı diğer bir sorun ise ithalatta gümrük vergilerinin 
hesaplanmasında asgari birim fiyat uygulamasıdır. Bu uygulamadaki belirsizlikler ihracatımız 
için engel oluşturmaktadır. Uygulama ile ithalatta alınan gümrük vergileri miktarı 
arttırılmaktadır. 
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Endonezya’ya yönelik gıda ürünleri ihracatımızda, ithalatçılar tarafından malın İslami 
esaslara göre hazırlandığını ve işlendiğini gösterir Helal Sertifikası talep edilmektedir. Helal 
Sertifikası ithalat sırasında aranan zorunlu bir belge olmamakla birlikte, ürünün ülke içi 
pazarlamasında çok önemli bir belge niteliğindedir. Endonezya’da anılan belge Endonezya 
Ulema Konseyi Değerlendirme Kuruluşu’nca verilmektedir. Belgenin alınabilmesi için 
üreticinin müracaatını müteakip Konsey uzmanlarınca üretim tesislerinde gözetim yapılması 
gerekmektedir. Bu süreç ihracatçılarımıza ilave yük getirmektedir. 

Ticari anlaşmazlık halinde, firma alacaklarının yasal olarak takibi ve anlaşmazlıkların halli 
oldukça uzun zaman almaktadır. Bu itibarla ödeme şekli firmalarımız açısından önem arz 
etmektedir. Firmalarımız bu hususu dikkate almalıdır. Endonezya’daki mevcut düzenlemelere 
göre, firmalarımızın dolandırılmaları durumunda, şahsen adli mercilere takip için müracaat 
etmeleri gerekmektedir. Şahsi müracaat olmaması durumunda takip yapılamamaktadır. Polis 
araştırması ise çok uzun zaman almakta ve sonucu sınırlı olmaktadır. Bu ülke ile ticari 
ilişkilerde, karşılıklı temas önemli bir unsurdur. 

Ülkemize; klimalar, polyester elyaf, lamine parke, demir ve çelikten boru bağlantıları, 
polyesterden teksturize iplik, sentetik ve suni devamsız liflerden iplik, menteşeler ve sabit 
askılıklar, motorsiklet ve bisiklet iç ve dış lastikleri ile cam kapak gibi toplam 10 ürün 
grubunda Endonezya’dan yapılacak ithalatta anti-damping vergisi mevcuttur. 

Uzakdoğu’da bölge içi ticaretin ağırlığı, navlun fiyatları, pazar hakkında ihracatçımızın 
yeterince bilgi sahibi olmaması ve kısa vadeli bakış açısı ihracatımızın önündeki diğer 
engellerdir. 

 
 
3.4. İş Konseyi 

Türk – Güneydoğu Asya İş Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Türk- Endonezya İş 
Konseyi bugüne kadar bir İstanbul’da ve iki adet Cakarta’da olmak üzere toplam üç ortak 
toplantı düzenlemiştir. Konsey’in karşı kanadı ile ilişkilerin yeterince gelişememesi sonucu 
ikili faaliyetler 2006 yılına kadar kısıtlı kalmış ancak KADIN (Cakarta Sanayi ve Ticaret 
Odası) bünyesinde Konsey karşı kanadının yeniden yapılanması sonucunda sonraki dönemde 
yoğun bir programla çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır. Uzun dönemde enerji, inşaat, 
otomotiv yan sanayi, gıda ve gıda makinaları, inşaat malzemeleri sanayiinde işbirliği 
imkanları bulunmaktadır. 
 

3.5. İki Ülke Arasındaki Müteahhitlik İlişkileri 

Ticaret Müşavirliğimizin kayıtlarına göre ülkede inşaat üstlenmiş Türk firması 
bulunmamaktadır. Endonezyalı müteahhitlik firmaları Ortadoğu ve Güneydoğu Asya 
ülkelerinde de faaliyet göstermekte olup Ortadoğu ülkelerinde Türk firmaları ile işbirliğine 
olumlu yaklaşmaktadırlar. 
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Endonezya’da konut ve altyapı inşa ve yenilemesine ihtiyaç önümüzdeki dönemlerde de 
artarak devam edecektir. Bu konuda yoğun talep bulunmaktadır. Endonezya’da özellikle 
konut sektöründe deneyimli yerli firmalar faaliyet göstermekte olup avantajlarını ucuz 
işgücünden almaktadırlar. Türk firmalarının diğer ülkelerde avantaj sağladığı Türk 
işgücünden bu ülkede yararlanması imkanı sınırlıdır. İnşaat ve teknik müşavirlik sektörü 
yabancı sermaye sahipliğinin sınırlandığı sektörlerdir. 

Türk firmalarının ülke kredileri gibi finasman imkanları ile piyasaya girmeleri halinde 
projeler üzerinde etkin olabilecekleri düşünülmektedir. 

Enerji santralı, köprü gibi yüksek teknoloji gerektiren projelerde yabancı müteahhitlik ve 
teknik müşavirlik firmalarına iş imkanı bulunduğu meslek teşekküllerince ifade edilmektedir. 

Ayrıca, aşağıda adresi verilen Endonezya Müteahhitler Birliği ve Müşavirler Ulusal Birliği ile 
ülkemizdeki muadil kuruluşların işbirliğini geliştirmeleri iki ülke firmaları arasında bağlantı 
kurulmasını sağlayacaktır. 

-Ministry of Public Works  
Jl. Pattimura 20 Keboyoran Baru, Jakarta Seletan 12110   
Tel: 021- 724 54 13 Fax: 021-7393853  
www.pu.go.id 

-Indonesia Contractors Association (Endonezya Müteahhitler Birliği)  
Wijaya Graha Puri Blok D-1   
Jl. Darmawangsa Raya No. 2 Jakarta 12160 - Indonesia   
Tel: (62-21) 720 0794, 727 90672   
Fax : (62-21) 720 6805   
E-mail : akinet@cbn.net.id  
akinet@aki.or.id  
Web sayfası:www.aki.or.id 

-The National Association of Indonesian Consultants (Endonezya Müşavirler Ulusal Bir  
Jl. Bendungan Hilir Raya No.29 Jakarta Pusat 10210  
Tel: (62-21) 573 85 77   
Fax : (62-21) 573 34 74   
E-mail:inkindo@inkindo.org 
Web sayfası:www.inkindo.org 

-State Planning Agency (Devlet Planlama Teşkilatı)  
Jl.Taman Soerapati No 2 Jakarta   
Tel/Fax: 021- 319 34175   
www.pkps.bappenas.go.id 
- Invesment Coordinating Board (Yatırım Koordinasyon Kurulu)  
Jl.Gatot Subroto No 44 Jakarta 12190  
Tel: 021- 525 2008 Fax: 021- 525 7607  
www.bkpm.go. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KONYA - ENDONEZYA TİCARİ İLİŞKİLER 
 

4.1.Türkiye – Endonezya ve Konya -  Endonezya Yıllara Göre İthalat/İhracat 
Rakamları 
 
Türkiye – Endonezya Rakamları 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Koınya – Endonezya Rakamları 

 
 
 
 
 

 
 

 
4.2. Konya’nın 2014 Yılında  Endonezya’ya Yapmış Olduğu İhracat Kalemleri: 

 
S.N Ürün Adı  Dolar 

1 İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların 
organik-anorganik bileşikleri 

1.869.840

2 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 

531.603

3 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 331.698
4 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 274.401
5 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 93.600
6 Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 30.936
7 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 

bunların aksam, parça, aksesuarı
20.617

8 Demir veya çelikten eşya 3.203
9 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 

kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
2.787

 
2012(USD) 2013(USD) 2014(USD) 

İhracat 243.621.405 230.995.148 227.583.139 

İthalat 1.795.778.174 1.989.682.847 2.043.491.797

 
2012(USD) 2013(USD) 2014(USD) 

İhracat 2.720.204 3.888.887 3.161.951 

İthalat 10.482.050 15.371.712 16.953.095 
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10 Plastikler ve mamulleri 1.521
11 Kauçuk ve kauçuktan eşya 1.309
12 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların 

aksam, parça ve aksesuarı 
323

13 Cam ve cam eşya 113

 

4.3. Konya’nın 2014 Yılında Endonezya’dan Yapmış Olduğu İthalat Kalemleri: 
 
S.N. Ürün Adı Dolar 

1 Kauçuk ve kauçuktan eşya 8.553.834
2 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve 

bitkisel mumlar
7.047.191

3 Kakao ve kakao müstahzarları 503.583
4 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 314.333
5 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya 

elverişli maddeler 
264.770

6 Sentetik ve suni devamsız lifler 122.245
7 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, 

vernikler, vb, macunlar, mürekkepler
72.250

8 Organik kimyasal ürünler 61.105
9 Demir veya çelikten eşya 12.806
10 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 

kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
978

 
 
 


