
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu web sitesini ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 

 

22 Ekim tarihinde görevimi tamamlayarak Türkiye’den Japonya’ya döneceğim. Eylül 

2015’ten bu yana yaklaşık 3 yıl 1 aylık görev sürem boyunca göstermiş olduğunuz ilgi ve 

nezaket için hepinize çok teşekkür ederim. 

 

Yaklaşik bu 3 yıl 1 aylık dönemde de Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinde 

önemli ilerlemeler kaydedildi. 2015 yılında Japonya Başbakanı Sayın Abe’nin Türkiye 

ziyareti esnasında, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile bir zirve toplantısı 

gerçekleşti. Bu ziyarette İstanbullular için huzurlu bir yer olan Baltalimanı Japon Bahçesi 

restore edilerek büyük bir açılış töreni düzenlendi. Ayrıca aynı yıl içerisinde Japonya ve 

Türkiye’nin dostluğunun 125. yılı anısına “Ertuğrul 1890” filminin galası da dahil olmak 

üzere, konsolosluğumuzun yetki alanı dahilide çok sayıda kültürel etkinlikler düzenlendi. 

 

2017 yılında, Japonya’nın mühendislik eğitimi ve araştırmalarının Türkiye’deki üniversite 

eğitimine faydası olması amacı ile “Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” 

kurulmasına yönelik üniversitenin kuruluşunun temelini oluşturan iç hukuk yürürlüğe 

girdi. Üniversitenin İstanbul Anadolu Yakasında inşaa edilmesi planlanmaktadır. 

 

Eylül 2018’de, Altes Prenses Akiko, İstanbul ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Sayın 

Erdoğan tarafından Yıldız Sarayı’nda ağırlandı. Ayrıca, İstanbul Deniz Müzesi ve Sabancı 

Müzesi’nde düzenlenen etkinliklere katıldı. 

 

Diğer taraftan, görevde bulunduğum süre içerisinde, Atatürk Uluslararası 

Havalimanı’ndaki büyük terör saldırısı ve darbe girişimi başta olmak üzere şehir 

merkezinde yaşanan terör saldırıları gibi güvenlik ile alakalı çok sayıda olay meydana 

geldi. Buna rağmen, 2015 yılında 138 olan Japon şirketlerinin sayısı yıldan yıla artarak 

2018 yılında yaklaşık 200’e ulaştı. Japon şirketlerinin Türkiye’ye yaptığı doğrudan 

yatırımlar da gittikçe artış göstermektedir. 

 

Başkonsolos olarak Japon vatandaşlarının güvenliği benim için ilk sıradaydı ve terrorist 

saldırılarda Japon vatandaşlarının herhangi bir zarar görmemiş olması herşeyden 

önemliydi. Son zamanlarda Türk makamlarının çabalarıyla İstanbul başta olmak üzere 

Türkiye’de güvenliğin daha da artmış olmasından büyük mutluluk duymaktayım. Bu da 

dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye seyahat edenlerin rekor bir artış gösterdiği 

şeklinde ortaya çıkıyor. 



 

İstanbul başta olmak üzere köklü bir geçmişe ve kültüre sahip olan Türkiye’de, Japonya 

İstanbul Başkonsolosu olarak Japonya ve Türkiye’nin dostluk ilişkilerinde az da olsa bir 

katkım olmuş ise ne mutlu bana. 

 

Herkese sağlık ve başarılar dileyerek Türk Japon dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesini 

yürekten temenni ederim.  

 

 

 


