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Japonya İstanbul Başkonsolosu olarak 25 Ekim’de görevime 

başlamış bulunmaktayım. 

 

Dışişleri Bakanlığına girdikten sonra, Türkiye’de dil eğitimi alarak, ilk görevimi Japonya Ankara 

Büyükelçiliğinde yaptım ve daha sonrasında ise yurtdışında İstanbul, Avustralya (Sidney), Pakistan 

(İslamabad) ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde (New York) çalıştım. Yine, Tokyo’daki  

Dışişleri Bakanlığı’nda basın yayın ile ilgili görevime ek olarak, PKO Tasarısı, Washington 

Anlaşması (CITIES), küresel ısınma ile ilgili olarak COP 3 ve Paris Sözleşmesi (COP 21) sorumlusu 

olmakla birlikte, G8 Toyako Zirvesi Sekreteryası’nda Genel Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde 

bulundum. Ayrıca, yakın zamanda Japonya Temsilciler Meclisi Uluslarası İlişkiler Bölümü’nde 

çalıştım. Şimdiye kadar olan iş deneyimlerimden de faydalanarak buradaki görevimi yüretmekten 

mutluluk duyacağım.  

 

Sizlerin de izlemiş olabileceğinizi düşündüğüm, Japon-Türk ortak yapımı film “Ertuğrul 1890” 

(2015 yılı, Toei Company Ltd.)’da tasvir edilen Japonya ve Türkiye arasındaki eskiye dayanan güçlü 

bağ; daha sonra meydana gelen 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde Japonya’nın vermiş olduğu 

destek ve yine 11 Mart 2011 Büyük Doğu Japonya Depreminde Türkiye’nin Japonya’ya destek 

vermesiyle gitgide güçlenmiştir. Ayrıca, son yıllarda Türkiye ekonomisindeki atılım ve uluslararası 

etkisinin artması da göz önünde bulundurulduğunda, burada Başkonsolos olarak görev yapıyor 

olmaktan büyük onur duyuyor ve sorumluluğumun ağırlığını yürekten hissediyor olacağım. 

 

Konsolosluğumuzun yetki bölgesi olan Türkiye’nin batısındaki 18 il, Türkiye’deki UNESCO Dünya 

Mirasının (toplam 18) 9’unu içerisinde bulundurması ve Türkiye GDP (Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla)’sinin %60’ını oluşturmasıyla, Türk kültürü ve ekonomisinin merkezi olup, Japon 

şirketlerinin büyük bölümü ve Türkiye’de yaşayan Japon vatandaşlarının büyük bir kısmı da 

bölgemizde bulunmaktadır. Yine, Türkiye’ye giriş yapan Japon şirketlerinin sayılarının gittikçe artış 

göstermesinin de, Konsolosluğumuzun yetki bölgesinin değerini ayrıca arttırdığını söyleyebiliriz. 

Özellikle İstanbul, eski çağlardan bu yana Bizans, Konstantinopolis ve İstanbul gibi isim 

değişikliklerine uğrayarak bin yılı aşkın zamandır büyük ülkelerin (imparatorlukların) başkentliğini 

üstlenmiş ve dünya tarihinde nadir bulunan tarihi ve kültürel zenginlikleri içerisinde barındıran 

muhteşem bir şehirdir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul hakkında; “Tarih 

boyunca stratejik öneme sahip olmuştur” diyerek, ayrıca “Şu anda, Türkiye olarak dünya 



ekonomisinde 17. sırada yer almaktayız ve 10. sırayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuşmuştur. (29 

Ekim 2018, İstanbul Havalimanı Açılış Töreni) Aslında, Türkiye’ye gelen yaklaşık 36 milyon (2015) 

yabancı ziyaretçinin üçte biri İstanbul’u ziyaret etmektedir. Üstelik Türkiye’nin GDP (Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla) büyüme oranı da G20 ülkeleri arasında en yüksek oran olan %7.4’ e ulaşmış olup, 

bundan sonra da bu oranın yükselmesi beklenmektedir.   

 

Böyle bir ortamda, yetki bölgemizde bulunan Japon şirketleri, 2. Boğaz Köprüsü (Fatih Sultan 

Mehmet Köprüsü), Boğaz Banliyö Treni Sistemi (Marmaray) inşaatı başta olmak üzere önemli alt 

yapı geliştirme projelerine ek olarak, bölgede istihdam yaratma, teknoloji transferi, üçüncü ülkelere 

Türk mallarının ihracı gibi konularda da Türk ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Ayrıca tüm 

Japon şirketleri kültürel faaliyetlerde işbirliği yaparak Türk Japon ilişkilerinin ilerlemesinde katkıda 

bulunarak bizler için büyük bir onur kaynağı olmuştur. 

 

Konsolosluğumuz, burada ikamet eden Japon vatandaşları ve ziyaretçilerin korunması ve 

desteklenmesi ile sınırlı kalmayıp, bu gibi bölgede bulunan tüm Japon şirketlerine desteklerini 

genişleterek sürdürmeye devam edecektir. Yine, İstanbul’dan uzak bölgelerde ikamet eden Japon 

vatandaşlarına konsolosluk hizmeti, güvenlik önlemleri için gerekli bilgilerin hızlı bir şekilde 

ulaştırılmasını içeren hizmetlerin tam anlamıyla yerine getirilmesi ve e-posta yolu ile dağıtılan 

“İstanbul Weekly” aracılığı ile Türk ekonomisi ve siyaseti hakkında güncel bilgilerin Japon 

şirketlerine sunulması gibi hizmetlere devam etmeye gayret gösterecektir. Konsolosluğumuz, bugüne 

kadar “ulaşılması kolay” ve “güvenilir” olmayı hedefledi. Bundan böyle de, sizlerin değerli 

fikirlerinizi dikkate alarak “ulaşılması kolay” ve “güvenilir” bir konsolosluk olamaya gayret 

edeceğiz. 

 

Son olarak, insanların buluşmasının öneminden bahseden “Dağ dağa kavuşmaz insan insane kavuşur” 

diye bir Türk atasözü vardır. Japonya’nın Başkonsolosu olarak bu atasözünü yüreğimde taşıyarak, 

çeşitli kültürel tanıtım faaliyetleri vesilesi ile Türk insanına Japonya’yı tanıtarak Japonya hakkında 

bilgiler paylaşmaya ve 128 yıllık Japon-Türk dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için elimden 

geldiğince katkıda bulunmaya çalışacağım. 

 

Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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