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Tarih boyunca çok sayıda medeniyete evsahipliği yapan Türkiye, 2010 yılında bir kez daha farklı 
medeniyetlerin kesişme noktası olacak. İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olacağı 2010 yılı 
aynı zamanda Türkiye’de Japonya Yılı olarak ilan edildi. Bilindiği üzere, dönemin Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem’in 2000 yılında Japonya’ya yaptığı ziyaret esnasında 2003 yılının Japonya’da 
Türk Yılı olarak kutlanmasına karar verilmiş ve bu çerçevede yıl boyunca yaklaşık 150 etkinlik 
gerçekleştirilmişti. Gerlçekleştirilen çok sayıda kültür-sanat etkinliğinin yanı sıra Japonya’da 
Türkiye ve Türk Malı imajının oluşturulmasına yönelik de bir çok etkinlik gerçekleştirildi. 
Japonlar tarafından nadir olarak uygulanan ‘Ülke Yılı’, 2003 yılında Türkiye’nin tanıtımı ve 
Türk- Japon ekonomik ilişkilerine hareketlilik kazandırılması açısıdan ciddi bir fırsat yarattı. 
Nitekim, 2004 yılına kadar düşüş eğiliminde olan Japonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2004 
yılından itibaren hızlı bir yükselişe geçti. 
 
Türk- Japon dostluğunu başlangıcı olarak sayılan Ertuğrul Firkateyni’nin trajik kazasının 120. 
yıldönümü olan 2010 yılı ise Türkiye’de Japonya Yılı olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün 2008 yılında Japonya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından büyük ivme 
kazanan Türk- Japon ilişkilerinin aynı hızla sürdürülebilmesi için 2010 yılı büyük önem taşıyor. 
Yıl boyunca düzenlenecek olan kültür-sanat etkinlikleri iki ülke arasındaki dostluğu daha da 
pekiştirecek. Ancak ikili ilişkilerin ekonomik boyutu 2010 etkinlikleri kapsamında özel bir 
öneme sahip olacak. Nitekim Japonya tarafında 2010 yılı için oluşturulan Hazırlık Komitesindeki 
60 üyeninin 41’ini özel sektör temsilcileri oluşturuyor. Başkanlığını Toyota Motor Corp.’un 
Yönetim Kurulu Başkanı Fujio Cho’nun yürüttüğü Komitenin Başkan Yardımcılıklarını ise 
Mitsubishi, Itochu, Kajima ve New State Opera temsilcilerinin üstleniyor. Bu durum, son iki 
yılda hızla düşüşe geçen Türkiye’deki Japon yatırımlarının arttırılması için büyük bir fırsat teşkil 
ediyor.  
 
2010 Türkiye’de Japon yılı Ocak ayında Türk- Japon Vakfı ültür Merkezi’nde yapılacak Ön-
Açılış töreni ile Ankara’da başlayacak. Büyük açılış ise Mayıs ayında Dolmabahçe Sarayı’nda 

 
“...Sizin ulusal simgenizde ay, bizimkinde ise güneş vardır. Japon yazısında ‘güneş’ keliesinin 
yanına ‘ay’ kelimesi yazılırsa, bu iki kelimenin birlikte anlamı  ‘aydın’ demektir. Bundan 
dolayı ay ve güneş, yani Türk ve Japon ulusları birlikte çalışırsa, bundan hiç şüpheniz olmasın 
ki, bütün dünya aydınlanacaktır.” Prof. Okuba’nın Ertuğrul Şehitleri Anıtı’nın Açılış Töreni 
Konuşmasından... 
 



gerçekleştirilecek. Haziran ayında Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin açılışı, Eylül ayında 
ise Mersin’de Ertuğrul Fırkateyni anısına Anma Töreni gerçekleştirilecek. 2010 yılı kapsamında 
gerçekleştirilecek en önemli etkinliklerden biri ise Ekim ayında DEİK/Türk-Japon İş Konseyi 
tarafından düzenlenecek olan Türk-Japon İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı olacak. Hem Japon 
hem Türk özel sektör temsilcilerinin biraraya getirileceği Ortak Toplantı aynı zamanda 2010 
yılını ekonomik boyutunun en önemli ayağını oluşturacak. Ayrıca yıl boyunca sektörel 
toplantılar, yatırım konferansları, İş Yapma Seminerleri ve bölgesel ekonomi oturumları 
gerçekleştirilecek. Toplamda 70’i aşkın etkinliğin gerçekleştirileceği 2010 yılı kapsamındaki bazı 
etkinliklere Japon İmparatorluk Ailesinden de katılım sağlaması bekleniyor. 2010 yılında 
gerçekleştirecekleri etkinliklerin Japonya Yılı kapsamında değerledirilmesini isteyen kurum, 
kuruluş ve firmalar www.japonya2010.org adresinden başvurularını yapabilirler. 
 
 


