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Sumitomo Mitsui Bank Corporation ve Başbakanlık Yatırım

Ajansı Mutabakat Zaptı imzaladı.

İstanbul, 12 Aralık 2012 – T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ve Japonya Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC), 

Türkiye ve Japonya arasındaki  ticaretin geliştirilmesi amacıyla, Japonya'dan doğrudan yabancı yatırımın (FDI) desteklenmesine yönelik mutabakat 

zaptı imzaladı. 

Mutabakat zaptına ilişkin imza töreni, Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı ve SMBC Avrupa Bölümü Başkanı ve Genel Müdürü, 

SMBC Avrupa Limited CEO'su Hiroyuki Iwami'nin katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Karşılıklı niyet ve görüşlerin güvence altına alındığı anlaşmaya göre, Başbakanlık Yatırım Ajansı Türkiye'de yatırım yapan Japon şirketleri 

destekleyecek. Başbakanlık Yatırım Ajansı, Tokyo temsilciliği aracılığı ile doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek ve mevcut yatırımları desteklemek 

amacıyla 2008 yılından bu yana Türkiye'de doğrudan yatırımları ve ortaklıkları olan Japon şirketleri destekliyor.

Iwami, büyüyen Türkiye ekonomisindeki iş hacmini genişletmek amacıyla Şubat 2012'de İstanbul'da  temsilcilik  açtıklarını hatırlatarak, “SMBC, 

proje, ticaret, ECA ve kurumsal finans, üst düzey finans kuruluşlarına, kurumlara ve bağımsız (kuruluşlara) sendikasyonlar ve seküritizasyonları içeren 

fakat bunlarla sınırlı kalmayan bir ürün serisi ile ülkenin finans sektörünü desteklemektedir. SMBC, Türkiye'yi hem stratejik bir pazarlama ofisi hem 

de gelişmekteki komşu ekonomilere açılan bir kapı olarak görmektedir. Amacımız, müşterilerimiz ile olan sağlam ilişkilerimize dayanarak Türkiye'nin 

ekonomik gelişimine daha çok katkıda bulunmaktır,” dedi. 

Anlaşmaya ilişkin olarak, Aycı ise şu şekilde konuştu: “Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Japonya, aynı zamanda, dünyanın önde gelen 

yatırımcı ülkelerinden biridir. Bizler, mevcut politik iş birliğimizi ek ticari iş birliği ile güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bu bağlamda, imzalanan mutabakat 

zaptı aracılığıyla Japonya'nın son derece yüksek katma değerli yatırımlarını ülkemizde artırmayı hedeflemekteyiz”.

Aycı sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne dek Türkiye ve Japonya arasında daha çok otomotiv, inşaat, finans, enerji, ulaşım ve ileri teknoloji gibi 

alanlarda iş birliği yapılırken, gelecekteki fırsatlar ve iş birliği açısından Türk ve Japon ekonomileri yatırım çevreleri ve iki ülke arasında 

gerçekleştirilen projeler umut vadetmektedir. 2013 yılının Ekim ayında tamamlanması planlanan Marmaray Projesi ise bu tür iş birliklerinin en iyi 

bilinen örneklerinden biridir”. 


