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Japonya Büyükelçisi Akio MİYAJİMA’nın Konuşma Metni 

İmparator’un Doğum Günü Resepsiyonu 

 

Değerli konuklar, 

Bugün İmparatorun Doğum Günü Resepsiyonu’na teşrifleriniz için teşekkür ediyorum.  

Ben, geçen sene Eylül ayında Türkiye’de Japonya Büyükelçisi olarak çalışmaya başladım. Çok 

yoğun çalışıyorum. Türkçe kolay değil. Bugüne kadar İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Trabzon, 

Kırşehir gibi yirmi dört ili ziyaret ettim. Bu şehirlerde çok sıcak karşılandım, lezzetli yemekler 

yedim ve çok etkilendim. Böyle güzel bir ülkede Japonya Büyükelçisi olarak çalışabilmekten çok 

onur duyuyorum. 

Japonya’nın İmparatoru Majesteleri Akihito, 23 Aralık tarihinde 85 yaşına girecekler.  Bu sene, 

kendilerinin tahta çıkışlarının da otuzuncu sene-i devriyesidir. Majesteleri Japonya İmparatoru 

Akihito, önümüzdeki yıl 30 Nisan tarihinde tahta veda edecek ve 1 Mayıs tarihinde de Veliaht Prens 

Naruhito Japonya İmparatoru olarak tahta çıkacak. Bugün, İmparator Akihito’nun son Doğum Günü 

Resepsiyonunu gerçekleştiriyoruz.  Hep beraber İmparatorumuzun tahta çıkışının otuzuncu 

yıldönümünü kutlayalım. İmparator ve İmparatoriçenin sağlıklarının devamını dileyelim. 

Altes Prenses Akiko Mikasa, geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye’yi ziyaret etmiş ve ziyareti boyunca 

gittiği her yerde büyük bir misafirperverlikle karşılanmıştır. Japonya Başbakanı Sayın Shinzo ABE 

ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da güçlü güven ve dostluk ilişkilerini 

sürdürmektedir. Japonya ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ile Sayın 

Taro KONO, altı defa görüşmüşlerdir. Bu ay başında Bakan Sayın ÇAVUŞOĞLU, Japonya’ya 

oldukça verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.  

İş dünyası ile ilgili olarak, geçtiğimiz Eylül ayında Japonya-Türkiye İş Konseyi Ortak 

Toplantıları’nın yirmi dördüncüsü düzenlenmiştir. Japon ve Türk iş dünyasından önde gelen 400 lider 

aktif katılım göstermiş ve son derece yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ortak bildiride; 

kapsayıcı ve üstün nitelikleri haiz bir Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (EPA) en 

kısa zamanda imzalanması yönündeki talep dile getirilmiştir.  

Bu yıl, kültür ve spor alanlarında da pozitif gelişmeler kaydedilmiştir. Japonya Büyükelçiliği olarak, 

Şubat ayındaki “Japonya Festivali”nin ardından, “Japonya 2018 Sonbahar Festivali”ni kutladık. Bu 

kapsamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklere iştirak eden yaklaşık 10 bin kişiye, canlı Japon davulu 

performansı, origami gösterisi, ilk kez düzenlenen Büyükelçi Kupası Judo Turnuvası ve “Washoku” 

olarak adlandırılan Japon mutfağı haftası gibi etkinlikler sunduk.   
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Bu yıl, Japonya’da art arda sel, tayfun ve deprem gibi doğal afetler meydana gelmiştir. Bu vesileyle, 

sizlere, halkımıza gösterdiğiniz sıcak destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Japonya’nın söz 

konusu afetlerde zarar gören batı ve kuzey bölgeleri,  tamamıyla yeniden yapılandırılmıştır. “Dost 

kara günde belli olur.” 

2019 ve 2020 yıllarında tüm Dünya’nın gözleri Japonya’nın üzerinde olacaktır. 2019 Haziran ayında 

Japonya, G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak ve Ekim ayında İmparatorun tahta çıkışı vesilesiyle 

Devlet Töreni düzenlenecektir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın önümüzdeki sene iki kez 

Japonya’yı ziyaret etmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Bakan düzeyinde birçok resmi ziyaret 

düzenlenmesi de beklenmektedir. Önümüzdeki yıl, Japonya’da “Türkiye Yılı” olarak kutlanacak ve 

bu çerçevede, “Topkapı Sarayı Hazineleri Sergileri” gibi, Türkiye’nin cazibelerinin Japon halkına 

tanıtılacağı birçok etkinlik düzenlenecektir. Ayrıca, 2020 yılı yazında, Tokyo Olimpik ve Paralimpik 

oyunları düzenlenecektir. Eminim ki ilerleyen yıllarda, çok daha güçlü bir Türk-Japon dostluğu ve iş 

birliğine şahit olacağız.  

Geçen Cuma, çok güzel haberler aldık. Japonya’nın ikinci büyük şehri olan “Osaka”, 2025 Expo 

Dünya Fuarı’nı düzenlemeye hak kazandı. Söz konusu etkinliğin teması “Hayatlarımız için 

Geleceğin Toplumlarını Tasarlamak” olarak belirlendi. Osaka EXPO’da; nesnelerin interneti, yapay 

zekâ, robotlar, büyük veri ve yaşam bilimleri gibi dünyanın en çağdaş ve en yenilikçi teknolojileri 

vasıtasıyla, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmek amacıyla 

gelecek bir toplum vizyonu sunulması hedeflenmektedir. Haydi! Gelecek toplumumuzu beraber inşa 

edelim.  

Lütfen, Japon mutfağı “Washoku”nun tadını çıkarın. Bugün, sizler için Japonya’nın zengin yemek 

kültürüne ait örnekler hazırladık. Resmi konutumun aşçısı Şef Miura, günlerce bugün için hazırlandı. 

Türkiye’de faaliyet gösteren Japon firmaları da, Türkiye’de gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tanıtımı 

amacıyla stantlar açtılar. Bu vesileyle, Nisshin Seifun, Ege-Tav, Sumitomo Lastik AKO, Örgen Gıda 

ve Türk Judo Federasyonu yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum.  

Japonya’da Heisei olarak adlandırılan dönem sona erecek. Yeni dönemde de Japonya ve Türkiye 

coğrafi olarak uzak olsalar da, “İki devlet, tek yürek”tir. Teşekkür ederim. 


