
“Japonya – Türkiye İş Konseyi Ortak Toplantısı”  

Japonya Büyükelçisi Akio MIYAJIMA’nın Açılış Konuşması 

 

Sayın Cem SEYMEN, beni takdim ettiğiniz için teşekkür ederim. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ekselansları Sayın Mustafa VARANK, 

Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Ekselansları Sayın Murat MERCAN, 

DEİK Başkanı Sayın Nail OLPAK, 

Japonya – Türkiye İş Konseyinin değerli üyeleri, 

DEİK ve KEIDANREN ilgilileri, 

Değerli katılımcılar,  

 

En son 3 yıl önce gerçekleştirilen “Türkiye – Japonya İş Konseyi Ortak 

Toplantısı’nın, 4 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de yapılıyor olmasından dolayı büyük 

memnuniyet duyuyorum. Toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türkiye-

Japonya İş Konseyi Başkanı Sayın Şerif Tosyalı’ya, DEIK ve KEIDANREN yetkililerine 

saygılarımı ve şükranlarımı sunarım.  

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak vazifeme başlamamın üzerinden bir yıl 

geçti. Bu süre içerisinde 20’den fazla şehri ziyaret etme imkanı buldum. Türkiye’nin pek 

çok cazip yönünü görmekle birlikte, Japonlara gösterilen sevgiden de oldukça etkilendim. 

Bundan 128 yıl önce, 1890 yılında yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasında, 1985 yılında 

Türk Hava Yolları tarafından Tahran’da mahsur kalan Japonların kurtarılmasında, 

2011 yılındaki Büyük Doğu Japonya depreminde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 

Van depreminde, Japonya ve Türkiye hep birbirlerine yardım etmişlerdir. Geçtiğimiz bu 

son aylarda Japonya’nın güneyindeki aşırı yağmurların ve tayfunların sebep olduğu sel 

felaketleri ve Hokkaido’da meydana gelen deprem ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı 

Ekselansları Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ekselansları Sayın Mevlüt 

Çavuşoğlu’ndan geçmiş olsun mesajları almış olmaktan büyük memnuniyet duydum. 

 

Değerli katılımcılar,  

Vazifeme başladıktan sonra Mitsubishi Elektrik firmasının Manisa’daki klima 

üretim tesislerini, IHI firması tarafından inşa edilen Osman Gazi Köprüsünü, Toyota 

firmasının Sakarya’daki otomobil üretim tesislerini ve Tosyalı-Toyo şirketinin 

Osmaniye’deki yassı çelik üretim tesislerini ziyaret ettim. Japonya imalat sektörü 

açısından Türkiye, bölgenin en önemli üretim ve ihracat üssü konumundadır. Öte 

taraftan Japon yatırımları, Türkiye’nin istihdamına ve ihracatına büyük katkı 

sağlamaktadır. Japonya’nın teknoloji gücü ile Türk çalışanların teknik beceri ve 



çalışanlıklarının birleşiminin, Türkiye için son derece önemli altyapı yatırımları olarak 

meyve vermesinden büyük gurur duyuyorum. Biraz sonra JETRO İstanbul ofisi Başkanı 

Sayın Mitsuaki Sano tarafından yatırım ortamı anketi hakkında açıklamalar 

yapılacaktır. Türkiye’deki Japonya İş Grubu (JBGT), içinde bulunduğumuz yılın Şubat 

ayında Türkiye’deki iş ortamının iyileştirilmesine yönelik taleplerini sunmuşlardır. Bu 

ayın başında Cezayir’in Oran şehrindeki Tosyalı Holding’e ait demir-çelik üretim 

tesislerini ziyaret ederek, bir ‘hub’ olan Türkiye’nin bölgesel gücünü tekrar idrak etmiş 

oldum. Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere, üçüncü ülkelerdeki Japonya – Türkiye 

ortaklığının öneminin ilerleyen dönemde daha da artacağına hiç süphe yoktur.  

 

Değerli katılımcılar,  

Japonya ile olan ortaklığın güçlenmesinin, 21.yy’da Türkiye’nin gelişimini 

sürdürmesinin anahtarı olduğuna inanıyorum. Japonya sağlam ve istikrarlı 

ekonomisinin yanısıra, en üst seviye teknolojileri geliştirmeye devam eden, global 

ekonomiye ve en ileri teknolojiye sahip gelişmiş bir ülkedir. Japonya bir kere verdiği söze 

sadık kalır. Planlamalarını yapar ve yerine getirir. Japonya ‘güven’i son derece 

önemseyerek, tutarlılık, taahhüt ve yeniliklerin ülkesidir. 1980’li yıllardan bu tarafa 

dünya ekonomisinin merkezi giderek Asya-Pasifik bölgesine kaymaktadır. Bazı 

hesaplamalara göre, 2025 yılında Asya, dünya nüfusunun %51’ine, GDP’sinin %38’ine 

sahip olacaktır. Japonya bundan sonra da Asya’nın kalkınma dinamiklerinin 

merkezinde yer almaya devam edecektir. Dolayısıyla, Asya-Pasifik Bölgesinin 

dinamiklerinden faydalanamaması halinde Türkiye’nin bir geleceği olmayacağını 

söylemek abartılı olmaz. 

 

Önümüzdeki yıllarda tüm gözler Japonya’ya çevirilecektir. 2019 yılında 

Japonya, G20 liderler zirvesine ve tüm Afrika ülkeleri liderlerinin davet edileceği ‘7. 

Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı’na ev sahipliği yapacaktır. 2019’un güz 

aylarında Rugby Dünya Kupası ve imparatorun tahta çıkma töreni düzenlenecektir. 

2020 yılının yaz aylarında, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları düzenlenecektir. 

Japonya 2025 yılında ise Osaka- Kansai Expo’yu düzenlemeyi hedeflemektedir.   

 

Değerli katılımcılar,  

Japonya’nın geleceği için Türkiye’nin canlılığı elzemdir. Türkiye, yaş ortalaması 

31.7 olan genç nüfus yapısı ve çalışkan işgücüne, etrafındaki ülkelerden öne çıkarak 80 

milyonu aşkın nüfusa, kişi başına 10 bin dolardan fazla gayri safi yurt içi hasılaya, 

Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya ülkelerinin kesiştiği stratejik bir konuma 



sahiptir. Uzun tarihsel geçmişinin ve zengin kültürel ögelerinin desteklediği cömert bir 

ülke bir olan Türkiye, ‘şeref ’ ile ‘samimiyet ve sadakat’in son derece önemsendiği bir 

ülke olmakla birlikte, 2023 yılında Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılını idrak 

edecek genç, dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek olan bir ülke konumundadır. Ayrıca, 

bugüne kadar çok sayıda zorluğu bertaraf eden yüksek mukavemet gücüne, üst düzey 

yerinde müdahale kabiliyeti ile güçlü irade ve kararlılığa sahip bir ülkedir.  

 

Değerli katılımcılar,  

 Japonya ve Türkiye kendi iradeleri ile kurallara dayalı serbest ticaret 

sisteminin geliştirilmesini desteklemektedir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 

‘Gümrük Birliği Anlaşması’ mevcuttur. Japonya ise, tüm dünya GDP’sinin %25’lik 

kısmını karşılayan ülkeler arasındaki Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP11) ve Avrupa Birliği 

ile ‘Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nda (EPA) mutabakata varmıştır ve bu anlaşmaların 

bir an evvel yürürlüğe konmasını hedeflemektedir. ‘Japonya – Türkiye Serbest Ticaret 

Anlaşması’, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerdeki mevcut seviyenin yükselmesine, 

karşılıklı ticaret ve yatırımların büyük oranda artmasına katkı sağlayacaktır. 

Geçtiğimiz hafta Tokyo’da bu yıl içerisindeki 4., toplamda 11.tur müzakereler 

gerçekleştirilmiştir.  Her iki ülke gelecek yıl Haziran ayında G20 liderler zirvesi 

vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya’ya 

gerçekleştireceği ziyareti düşünerek bir an önce büyük oranda mutabakata varılacak 

şekilde müzakereleri hızlandırmış durumdadırlar.  

 

 ‘Bin kez işitmekten bir kez görmenin yerini alamaz.’ Türkiye, yılda yaklaşık 40 

milyon turistin ziyaret ettiği tam bir turizm ülkesidir. Japonya’yı da yılda yaklaşık 30 

milyon turist ziyaret eder. Bu yılın ilk yarısında Türkiye’yi ziyaret eden Japonların 

sayısı bir önceki yıla kıyasla %77 oranında artış göstererek, yıllık 100 bin seviyesine 

yükselme trendine girmiş olup, daha da yükselmesi beklenmektedir. Öte yandan 

Japonya’yı ziyaret eden Türklerin sayısı ise malesef bu sayının 5’te 1’nin altında 

kalmaktadır. Daha fazla Türk vatandaşının Japonya’yı ziyaret ederek keyifli zaman 

geçirmesini ve iş bağlantıları kurmasını temenni ederim.  

 

Değerli katılımcılar, 

 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde olup, kamu 

kurum ve kuruluşlarında büyük çaplı yeniden yapılanma sürmektedir. Ayrıca, hali 

hazırda Türk ekonomisinde liranın değer kaybı gibi kısa süreli dalgalanmalar ve 

belirsizlikler mevcuttur. Ancak, Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Vatandaşların 



günlük yaşantılarında her hangi bir kargaşa durumu söz konusu olmadığı gibi kamu 

düzeninde bir sorun bulunmamaktadır.  

 

 Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika 

faizini 625 baz puan artırmıştır. Bu kararı doğru istikamete yönelik fevkalade iyi bir ilk 

adım olarak değerlendiriyorum. Buna ilaveten, yarın ‘Orta Vadeli Program’ 

açıklanacaktır. Uyumlu para ve maliye politikaları ile enflasyondaki artışın 

yavaşlatılmasının, döviz kurlarının istikrara kavuşmasının ve uygun bir şekilde 

ekonominin yeniden dengelenmesinin beklentisi içerisindeyim. Türk ekonomisinde bu 

son 15 yıl içerisinde gerek nominal gerek kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 3’er 

kat artmıştır. Türkiye’nin sağlam ve sağlıklı bir ekonomiye sahip olması, bölge, Avrupa 

ve Japonya’nın da içinde yer aldığı tüm dünya için son derece önemlidir. Geçtiğimiz ay 

sonunda Japonya Dışişleri Bakanı Ekselansları Sayın Taro Kono’nun, Dışişleri Bakanı 

Ekselansları Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na açık bir şekilde ifade ettiği üzere Japonya, 

Türk ekonomisinin istikrarlı olmasını güçlü bir şekilde desteklemektedir.  

 

Değerli katılımcılar, 

 Geçtiğimiz hafta içerisinde Altes Prenses Akiko Mikasa iki ülke dostluk 

ilişkilerinin ilerletilmesi için İstanbul, Ankara ve Kırşehir’in Kaman İlçelerini ziyaret 

etmiştir. Kendileri gittikleri her yerde son derece sıcak bir şekilde karşılanmışlardır. 

Bunun için çok teşekkür ederim. 2020 yılı Ertuğrul Fırkateyni faciasının 130., 2024 yılı 

ise, Japonya – Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesis edilişinin 100. yıl dönümüdür.  

 

 Narita ile İstanbul coğrafi olarak 9 bin km uzaklıkta yer alır ancak Japonya ve 

Türkiye tam anlamıyla ‘İki devlet tek yürek’tir. 

 

 Japonya – Türkiye tarihi dostluk ilişkilerine sahip ülkelerdir. Geleceğe dönük 

olarak ise, sratejik ortaktırlar.  

 

 2013 yılı Ekim ayında Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan ‘Marmaray’ 

projesinin açılış töreninde Japonya Başbakanı Shinzo Abe; “ – Asya’ya ‘barış’ ve ‘refah’... 

Türkiye ve Japonya Asya’yı yükseklerde uçuracak iki kanattır,” ifadelerini kullanmıştır. 

Ben de öyle olduğunu düşünüyorum.  

 

 Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak, Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi 

Sayın Murat Mercan ile birlikte güçlerimizi birleştirip, Japonya ve Türkiye ilişkilerinin 



kuvvetlenmesi ve gelişmesi için tüm gücümüzle daha çok çaba sarf edeceğiz.  

 

 Teşekkür ederim. 

 

 Toplantıların başarılı geçmesini temenni eder, sözlerime burada son vermek 

isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

 


