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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Japonya İş Federasyonu (KEİDANREN)
işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Japonya Yuvarlak Masa Toplantısı, Japonya’nın
başkenti Tokyo’da 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi. İki ülkenin iş
dünyasının önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği
toplantıda, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DEİK Başkanı Nail
Olpak, Japonya İş Federasyonu (KEİDANREN) Japonya-Türkiye Ekonomik
Komite Başkanı Kenichiro Yamanishi, DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı
Şerif Tosyalı ve iki ülkeden yaklaşık 50 şirket katıldı.
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Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Japonya İş Federasyonu
(KEİDANREN) Japonya-Türkiye Ekonomik Komite Başkanı
Kenichiro Yamanishi, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan Japonya’nın şirketlerinden
olan beklentilerini dinlemek istediklerini belirterek, kur hareketleri
dahil olmak üzere Türk ekonomisini yakından takip ettiklerini ve iki
ülke arasında kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (EOA)
hızlıca imzalanmasını istediklerini söyledi.
İki ülke arasındaki dış ticaret dengesinde Türkiye’nin ‘net
ithalatçı’ konumda olduğunu belirten DEİK Başkanı Nail Olpak,
Japonya mevzuatının korumacılık önlemlerinin düzenlenmesi ve
uyumlaştırılmasının ikili ticaretimizin dengesi açısından çok önemli
olduğunu vurguladı. Nail Olpak konuşmalarının devamında,
Ticaret Bakanlığı’mızın takibinde olan, Japonya ile AB arasında
uygulamaya giren STA’nın Türkiye ile de imzalanmasının Türkiye’de
yerleşik Japonya firmaları dahil olmak üzere iş dünyamızın önünü
açacağını sözlerine ekledi.
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Türk iş insanları olarak, ortak yatırımlarda kullanmak amacıyla Japonya
fonlarından da yararlanmak istediklerini belirten Başkan Nail Olpak,
iki ülke arasında bir anlaşma olmadığı için Japonya’ya personel
gönderiminde yaşanan problemleri de en kısa zamanda giderilmesi
gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Japonya İş Konseyi
Ortak Toplantısı’nın İstanbul’da gerçekleştirildiğini, bu yıl ise 1
Kasım’da Tokyo’da Ortak Toplantı vesilesi ile yine birlikte olunacağını
ekledi. 18 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da Türkiye-Japonya
Afrika’da İkili İşbirliği Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini ve sonuçlarının
takibinin yapıldığını belirtti. 28 Ağustos 2019’da ise Yokohoma’daki
‘’Tokyo International Conference on African Development’’
etkinliğinin 7’ncisinde DEİK olarak yer alınacağını dile getirdi.
T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ticaret alanında yaşanan
gelişmelerin yanında yatırım alanında da gelişmeler yaşandığını
dile getirdi. Japonya’nın yatırımcılarını Türkiye’nin konumunu
avantaja çevirerek Türkiye’de yatırım yapmaya davet etti. Sayın
Ruhsar Pekcan,17-21 Haziran tarihlerinde Ekonomik Anlaşma’nın
17.si’nin gerçekleştiğini belirtti ve bu anlaşmadaki önemli bir ortaklık
alanı olarak müteahhitlik sektörünü gösterdi. Gerçekleştirilen bu
toplantıdan elde edilen sonuçların önümüzdeki dönem için yol
gösterici olmasını temenni ettiğinin altını çizdi.
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Japonya’da ve Türkiye’de yaşayan insanların uzak coğrafyalarda
yaşayan ama dostluğu mesafeleri aşmış iki büyük millet
olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel
ticaretteki belirsizliklerin arttığı bu dönemde, bu iki dost ülkenin
ticari ve ekonomik alandaki iş birliğinin büyük öneme sahip
olduğuna inandığını söyledi. Japonya’nın dünyada toplam dış
yatırım tutarının yıllık ortalama 150 milyar dolar ve 2018’de 143
milyar dolar olduğu dikkate alındığında, Türkiye’deki Japonya
yatırımlarının daha yüksek olması gerektiğini ekledi.
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisine sahip olan Türkiye’nin
nitelikli iş gücü, eğitimli genç nüfusu ve rekabetçi pazarı
ile dünyanın dört bir yanından gelen yatırımlar için Avrupa
pazarına yönelik stratejik ortaklıklara ev sahipliği yapmakta
olduğunu dile getirdi.
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Türkiye-Japonya STA müzakerelerinin başarıyla
sonuçlandırıldığının bir an evvel duyurulmasının planlandığını
belirten Pekcan, STA’nın her iki tarafın belli esneklikler
göstermesi ile tamamlanabileceğine inandığını söyledi.
Müzakerelerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için, Türkiye
ve Japonya iş insanlarının vereceği desteğin de son derecede
önemli olduğunu ve Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık
Anlaşması’nın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini
geliştirmek için önemli bir araç olacağına inandığını belirtti.
İki ülke arasında müteahhitlik alanında büyük bir iş birliği
potansiyelinin mevcut olduğunu dile getiren Pekcan, Türkiye
ve Japonya’nın müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde
ortak projeleri başarıyla gerçekleştirdiğini vurguladı. Özellikle
Sahraaltı Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’da Türk ve Japon iş
dünyası için önemli iş birliği potansiyeli bulunduğunu ekledi.
Bu doğrultuda, firmalarımız için ortak finansman mekanizmaları
geliştirmeyi ve mevcut iş birliği seviyesini önümüzdeki günlerde
daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediğini dile getirdi.
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T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin
Japonya ile ortaklığının 2013 yılında stratejik ortaklık
seviyesine geldiğini belirtti. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım
ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliğinin sadece
ikili düzeyde değil, aynı zamanda farklı coğrafyalarda da
olumlu yansımalarının olması için çaba gösterdiklerini dile
getirdi. Japonya'nın Çin’e doğrudan yatırımlarının yaklaşık 73
milyar dolar, dünya genelinde ise 965 milyar dolar olduğunu
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın Türkiye'ye
olan yatırımının ise yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu vurguladı.
Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki rakamların farklılığına dikkat
çekerek, bu durumun tekrar masaya yatırılıp değerlendirilerek
büyük bir coşkuyla daha ciddi adımların atılmasının ikili ilişkileri
daha iyi bir konuma taşıyacağını ve bunun için Türkiye’nin
istekli olduğunu dile getirdi.
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Türkiye’nin Japonya ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin
çerçevesini güçlendirmesi gerektiğini vurgularken, iki
ülke arasındaki ekonomik ortaklık anlaşmasının da süratle
tamamlanarak 2019 yılında imzalanması yönündeki
isteğini dile getirdi. Anlaşmanın bir taraftan serbest ticaret
konusundaki ortak hedefimizi, diğer taraftan ekonomik
gelişmişlik farklarımızı dikkate alan bir denge gözetmesini
beklediğini, iki taraf için de adil sayılabilecek bir süre
zarfında tam liberalizasyona geçilmesini arzu ettiğini belirtti.
2018 yılında, Türkiye’nin Japonya'ya ihracatının yaklaşık 480
milyon dolarda kalırken ithalatının 4 milyar doları aştığına
dikkat çekerek Türkiye’nin nispeten güçlü olduğu tarım
ürünlerinin Japonya piyasasına girişte tarife ve tarife dışı
engellerle karşılaştığını ve bu konuda Japonya’dan destek
beklediğini dile getirerek, bunlara rağmen Japonya’nın
ürünlerinin Türkiye piyasasında olmasından da memnun
olduklarını ayrıca dile getirdi.
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Türkiye’nin bulunduğu bölgede önemli bir üretim ve lojistik
üssü olduğunu ve Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya, Avrupa ve
Ortadoğu pazarlarına doğrudan ulaşım imkanı olduğunu
belirtti. Birçok küresel yatırımcının yeni pazarlara Türk
yatırımcılarla beraber girmeyi tercih ettiğini vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası yatırımcılara daima
destek olduklarını ekledi. Buna, yakın geçmişten örnek
olarak, Mitsubishi Elektrik firmasının Manisa'da kurduğu
klima fabrikasını göstererek, Türkiye’ye yatırım yapıp da
memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulamayan
hiçbir girişimci olmadığını sözlerine ekledi. Türkiye’nin
uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle
desteklemediğini, bilfiil kurumsal olarak da desteklediğini
belirtti. Önümüzdeki dönemde de Japonya firmalarının
Türkiye’deki başarı hikayelerinin daha da artmasını
beklediklerini vurguladı.
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DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK)
River Plaza, Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13/9-10 Levent 34394 İstanbul, Turkey
+90 212 339 50 70

africa@deik.org.tr | asyapasifikbolgesi@deik.org.tr

www.deik.org.tr
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