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COVID-19’un Türkiye ve Japonya Ekonomileri Üzerindeki Etkileri 

03 Eylül 2020, 10.00 

 

Tokyo Büyükelçimiz Sn. Murat Mercan, 

Japonya Ankara Büyükelçisi Sn. Akio Miyajima, 

Türkiye – Japonya İş Konseyi Başkanımız Sn. Şerif Tosyalı, 

Japonya İş Federasyonu (KEİDANREN) Japonya-Türkiye 

Ekonomik Komite Başkanları Sn. Kenichiro Yamanishi ve Sn. 

Tamotsu Saito 

Keidanren’den Moderatörümüz Sn. Ichiro Hara, 

JETRO’dan Sn. Kohei Imai, 

Atlı Global’in Kurucusu ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 

Görevlisi Dr. Altay Atlı, 

Türkiye ve Japonya İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Çok teşekkür ederim Sn. Hara, 

Öncelikle Sayın Tosyalı ve Sayın Yamanishi’ye geniş açıklamaları için 

teşekkür ediyorum. Bizlerin Ankara ve Tokyo’daki sesi olan her iki 

Büyükelçimizi ve değerli katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum. 
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Bugünlerde daha çok ihtiyacımız olan bir dilekle başlamak istiyor, hepimize 

sağlıklı günler diliyorum. Daha önce sağlığın öneminin herhalde bu kadar 

farkına varmamıştık. 

Aramızdaki mesafeye rağmen dostlarımızla birlikteyiz. Daha önce 

ifade edildi, aslında ortak toplantılarımızı İstanbul ve Tokyo’da 

gerçekleştirip devam edecektik. Araya fiziki engellerin girmesi ilişkilerimizin 

bu noktada kesileceği anlamına gelmiyor. Çünkü insanoğlu yeni şartlara 

çok hızlı şekilde adapte olabilen bir yapıya sahip. Covid-19’un iş ve özel 

hayatımızdaki etkilerinde elbette mutsuzluğumuz var ama onu piyasa 

tabiriyle kabul edip satın aldık. Kendi iş yapma kültürümüzü de ona doğru 

adapte ederek gidiyoruz.  Artık el sıkışarak ve tokalaşarak değil ama 

buradan el sallayarak iş yapabilmenin de hayatımızda önemli bir yeri 

olduğunu çok daha fazla görüyoruz. 

Ben iki ülkenin ticari rakamlarına çok fazla girmeden bir iki konuya 

öncelikle girmek istiyorum.  

Globalleşme ve glokalleşmenin hayatımızdaki yeri zannediyorum ki, 

Covid-19 süresince tekrar tartışacağımız alanlardan birisi olacak. Zaten bu 

uzunca bir süredir dünyanın gündemindeydi ama salgın bunu bize bir defa 

daha düşünmemiz gerektiğini gösterdi. Ölçek ekonomisi önemli bir kavram, 

ben bunu bütün toplantılarda ifade etmeye çalışıyorum. Ama tek başına 

ölçek ekonomisi kavramıyla konuşamayacağımızı, belirli veya sınırlı 

kaynaklara bağlı olarak çalışmanın risklerini de tartıştığımız yeni bir 

dönemdeyiz. Bunları da düşünmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Evet, biraz önce ifade edildi, lojistik çok önemli bir kavram. Biz lojistiği 

yakınlık ve uzaklık olarak ifade ederiz. Türkiye ve Japonya’yı konuşurken, 

“Mal kaç günde gider ya da gelir?”, “Ben kaç saatte uçabilirim”? gibi 
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kavramları konuşuruz. Ancak Covid-19 bize sadece yakınlık ve uzaklığın 

önemli olmadığını, “ulaşılabilirlik” kavramının çok önemli olduğunu da 

öğretti. 

Zannederim yeni dönemde bu süreçleri görmeliyiz. Tedarik zinciri en 

önemli konulardan birisi. Dönemin kazananı, bu süreçte öğrendiğimiz gibi, 

‘’tedarik zincirini’’ bozmadan ayakta kalabilenler ve muhataplarına, iş 

yaptıklarına  ‘’güven’’ duygusunu verenlerdir diye düşünüyorum. 

 

Sayın Büyükelçilerim, Değerli Katılımcılar, 

Aramızdaki ticarete gelince, Sayın Tosyalı’nın da ifade ettiği gibi, 

Japonya’nın buradaki yatırımları sebebiyle ithalatımızın belirli bir 

fazlalığının gerekçesi o. Ama biz iş dünyası temsilcileriyiz. Onu hariç 

tuttuğumuz zaman bile toplam ikili ticaretimizde yeterli seviyeye 

ulaşamıyorsak, burada önce ben kendi tarafımdan yani Türkiye tarafından 

sonra da Kaidanren’deki değerli dostlarımızla, Japon dostlarımızla daha 

fazla gayreti bizim göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Elbette bu 

noktada Bakanlar, Devlet Yetkilileri, Büyükelçilerimiz, desteklerini sağlamak 

üzere bizlerin yanındalar, teşekkür ederiz. 

 Sağlıktan bahsetmişken, evet sağlık alanında daha fazla iş birliği 

yapma ihtiyacı var bütün dünyada. Bunun somut bir örneğini Japonya 

ile birlikte biz geçtiğimiz aylar içerisinde İstanbul’da Başakşehir Çam 

ve Sakura Şehir Hastanesi projesinde gerçekleştirdik. Ama sadece 

bununla sınırlı kalmayacak iş birliklerinin önemli olduğu 

kanaatindeyim.  
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 Hadisenin sağlık turizmi tarafıyla da, önümüzde bundan sonraki 

süreçte olması zannederim en önemli konulardan birisi. 

Güzel olan şey şu; salgın dalgası ilk olarak ülkelerimizi etkilemeye 

başladığında daha fazla salgının etkilerini konuşuyorduk; acaba hangi 

tedbirleri alacağız, ne yapacağız gibi. Panik demeyeyim ama bilinmezliğe 

karşı bir savaş vardı. Memnuniyetle gördük ki, ilerleyen aylarda bugün 

yaptığımız gibi, eskiden olduğu gibi işlerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. 

Bu çok önemli konulardan bir tanesi diye düşünüyorum.  

Ben bu çerçeve içerisinde faaliyetlerimizi sürdürürken sözlerimi bir 

Japon deyişiyle bitirmek istiyorum. “Müzik değiştiğinde dans da değişir” 

diye bir ifade kullanıyor Japon dostlarımız. 

Demek ki, şu an itibariyle dünyanın müziği Covid-19 sebebiyle biraz 

önce bahsettiğim bir çerçeve içerisinde bir değişim gösteriyorsa biz de yeni 

şartlara uyum sağlayan insanoğlu olarak, o değişim içerisinde dansımızı da 

değiştirmeliyiz. Kendi sorumluluklarımız çerçevesinde daha çok gayret 

etmeliyiz diyorum. 

Katılan herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 
 


