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Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı'ndan Japonya Türkiye arasında yatırım köprüsü

“Japon Sermayesi Bizi Takip Ederek Türkiye'ye Gelecektir!”
‹stanbul, 04 Haziran 2012 - T.C. Baﬂbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı) ve Japonya'nın önde gelen finans
kuluﬂlarından Mizuho Corporate Bank, Ltd. (Mizuho); Türkiye ile Japonya arasında karﬂılıklı iﬂ geliﬂtirme amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Mutabakat
Zaptı’na iliﬂkin imza töreni, ‹stanbul'da, Yatırım Ajansı Baﬂkanı ‹lker Aycı ve Mizuho Corporate Bank, Ltd. CEO’su Yasuhiro Sato’nun katılımlarıyla gerçekleﬂti.
‹mza töreni sonrasında Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı Baﬂkanı ‹lker Aycı, Mizuho Corporate Bank, Ltd. CEO’su Yasuhiro Sato ile yaptı¤ı ortak açıklamada
ﬂunları söyledi; “Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Japonya, aynı zamanda dünyanın önde gelen yatırımcılarından da biridir. Mevcut politik ittifakımızı, iﬂ
iﬂbirlikleri ile de ileri götürmek isteriz. Söz konusu Mutabakat Anlaﬂması aracılı¤ıyla, Japonya’nın yüksek katma de¤erli yatırımlarındaki ülke payımızı arttırmayı
hedefliyoruz. Japonya ve Türkiye gibi güçlü ülkeler, birbirlerine daha fazla yatırım yapmalıdırlar”.
Açıklamasında, Türkiye’ye yerleﬂmiﬂ küresel markaların bölgesel yönetim merkezlerinin sayısına da ilgi çekerek, Türkiye’nin Orta Do¤u, Kuzey Afrika, Orta Asya
ve Avrupa’nın tam ortasında olmaktan kaynaklanan stratejik konumu nedeniyle, söz konusu sayının günden güne daha da artmakta oldu¤unu ifade eden Aycı;
“A¤ırlıklı olarak otomotiv, inﬂaat, finans, enerji, ulaﬂım ve geliﬂmiﬂ teknoloji gibi alanlarda iﬂbirli¤i geliﬂtiren Türk ve Japon ekonomileri arasında, gelece¤e yönelik
olarak yatırım çevreleri ile önemli fırsatlar söz konusudur. Ekim 2013 döneminde tamamlanması planlanan Marmaray Projesi, söz konusu projelerin en iyi bilinen bir
örne¤idir” dedi.
Mizuho Corporate Bank, Ltd. CEO’su Yasuhiro Sato da; açıklamasında Japonya ve Türkiye'nin bir çok ortak yönü oldu¤unu belirterek, her iki ülkenin ekonomik
yapılarının, do¤al kaynaklara ba¤lı olmaksızın sürdürülen ticarete dayanmakta oldu¤unu söyledi. Gerek Türkiye, gerekse Japon uluslarının, çok çalıﬂarak, nezaket
ruhu ve karﬂılıklı destekle yüksek hedeflere sahip oldu¤unu ifade eden Yashuro Sato; “Muziho ‹stanbul’da bir temsilcilik açmıﬂtır. Türkiye’yi stratejik açıdan önemli
bir ülke olarak tanımladı¤ımız için, bizler burada Japon ﬂirketlerine iﬂ deste¤ini arttırmaya, finansal kuruluﬂlarla iﬂlerimizi geliﬂtirmeye ve holdingleﬂmeler dahil, Japon
olmayan ﬂirketlerle iﬂ geliﬂtirmeye odaklanaca¤ız. ﬁimdi, müﬂterilerimiz için onlara uygun iﬂ çözümleri sa¤lamaya hazırız. Türkiye’nin ekonomik geliﬂimine müﬂterilerimizle
var olan sa¤lam iliﬂkilerimize dayanarak, daha fazla katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bugün imzalanan anlaﬂma, ﬂu anda düﬂük düzey olarak tanımlanabilecek Japon
yabancı yatırımlarındaki Türk payını arttırmak için önemli bir adımdır” ﬂeklinde konuﬂtu.

