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Büyükelçi'nin Mesajı 

 

Yeni yılınız kutlu olsun. 

 Eylül 2017’de Türkiye’de göreve başlamamın üzerinden bir yıl dört ay geçti. Bugüne kadar Türkiye’de 

yirmi beş şehri ziyaret etmek imkânı buldum; gittiğim her yerde halkın sıcak misafirperverliğiyle 

karşılandım, Türkiye’nin Japonya’ya duyduğu ve dünya çapında bilinen dostluğu bizzat kendim 

hissettim. İki ülke arasında uzak mesafe olmasına rağmen, kalplerin birbirine yakın hissetmesi son 

derece ender rastlanan bir durumdur. Türkiye’nin burada bizzat gördüğüm cazip yönlerinin 

Japonya’da da bilinmesini sağlamayı kuvvetle istiyorum.   

 Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar ve Afrika’nın odak noktasındadır; doğu – batı, kuzey 

– güney, dört bir yönden insan, eşya, enerji ve lojistik akışı Türkiye’den geçerek farklı bölgelere 

ulaşmaktadır. Aslında, imalat sanayi başta olmak üzere, Japon girişimleri açısından Türkiye hem 

Avrupa Birliği pazarına yönelik bir üretim üssü, hem de Orta Doğu ve Afrika, ayrıca Orta Asya ve 

Kafkaslar’da yer edinebilmek için üs konumundadır. Ayrıca, 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteciyi kabul 

eden Türkiye, Afganistan ve Afrika’dan gelen mülteciler de dâhil edildiğinde, kabul ettiği mülteci 

sayısı ve sağladığı insani destek ile dünyada ilk sırayı almaktadır. Zorda kalmış mültecilere yönelik 

samimi uğraşlarını sürdüren Türkiye’de herkesin gösterdiği insani anlayış karşısında en derin 

saygılarımı sunuyorum. Japonya Hükümeti olarak Türkiye’deki mültecilere destek olmak amacıyla 

bugüne kadar 522 milyon ABD Doları yardımda bulunduk. Bundan böyle, Türkiye Hükümeti ile işbirliği 

içinde, Japonya’nın güçlü yönlerinden istifade ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

 Bu yıl Japonya Heisei Dönemi’ni tamamlayarak yeni bir döneme adım atacaktır. 30 Nisan’da 

Majesteleri Japonya İmparatoru Akihito tahttan çekilirken, 1 Mayıs’ta Veliaht Prens tahta çıkacaktır. 

Haziran’da Osaka’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi ile Ekim’de düzenlenecek İmparator’un tahta 

çıkış törenine katılmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iki kez Japonya’yı 

ziyaret etmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Türkiye Hükümeti tarafından gerçekleştirilecek “2019 

Japonya’da Türkiye Kültür Yılı” sayesinde Japonya’da Türkiye’yi daha yakından tanıma imkânlarının 

artacağını umarım. Kültür yılının başlıca etkinliklerinden olan Türkiye Hazineleri Sergisi’nin Mart – 

Mayıs aylarında Tokyo Ulusal Sanat Merkezi’nde, Haziran – Temmuz aylarında Kyoto Ulusal Modern 

Sanatlar Müzesi’nde açılması; Topkapı Sarayı hazinesine ait yaklaşık 170 eserin sergilenmesi 

planlanmaktadır.     

 Türkiye’de görev yaparken hissettiğim yalnızca iki ülkeyi birbirine bağlayan sevgi değil, gerçekten iki 

ülkenin birbirine gereksinim duyuyor olmasıdır. Kişisel olarak, Türkiye’nin 21. yüzyılda hızla ilerleme 

kaydetmesi için, yalnız Avrupa değil Asya’ya da ilgi göstermesinin önemli olduğu kanaatindeyim. 

Başta elverişli yaşam şartları ve ticari çevre gibi nedenler olmak üzere, pek çok yönden Asya’nın güçlü 

noktası olan Japonya’nın, Türkiye açısından en uygun konum olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda, 31 

yaş ortalamasıyla genç bir nüfusa sahip, canlı ve yaratıcı bir ülke olan Türkiye, kendi ekonomik ve 

teknik gücünü kullanarak ülkenin enerjisini muhafaza etmesi gereken Japonya için son derece önemli 

hale gelmektedir. 

 Japonya ve Türkiye arasında ekonomi, bilim ve teknoloji ile afet önleme gibi alanlarda işbirliği 

imkânları mevcuttur. 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na 



yönelik, spor alanında ve hazırlık kampı mekânlarına ev sahipliği yapacak şehirlerle işbirliğinin de 

gelişeceğini umuyorum.  

 Japonya ve Türkiye “iki devlet, tek yürektir.” Gönlümde bu duygularla iki ülke ilişkilerinin daha da 

gelişmesi için tüm gayreti göstereceğim.  
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