
J aponya’nın Ankara Büyükelçisi Akio 
Miyajima, TOBB ETÜ Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün 
düzenlediği ‘Diplomasi ve Barış 

Seminerleri’ dizisinin sekizincisine misafir 
oldu. Öğretim üyeleri ve öğrencilere “21. 
Yüzyılda Asya ve Japonya” konulu bir su-
num gerçekleştiren Miyajima; ülkesinin 
Singapur, Meksika, Malezya, Şili, Tayland, 
Endonezya, Brunei, Filipinler, İsviçre, Viet-
nam, Hindistan, Peru, Avustralya ve Moğo-

listan’la Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) 
bulunduğunu bildirdi. Avrupa Birliği ile 
STA’nın imzalanma aşamasında olduğunu 
vurgulayan Miyajima; Türkiye ve Kolombiya 
ile STA’ların ise görüşme aşamasında bulun-
duğunu, Güney Kore’yle görüşmelerin de 
askıda olduğunu ifade etti.

“Türkiye, fantastik bir yer”
Miyajima, ülkesinin Türkiye’de yaptığı 

yatırımlar hakkında değerlendirmelerde 

bulunarak, Marmara Bölgesi’nde Honda, 
Bridgestone, Isuzu, Aisin, Yazaki, Toyota, 
Daikin; Karadeniz Bölgesi’nde Sinop’ta Mit-
subishi; İç Anadolu Bölgesi’nde Çankırı'da 
Sumitomo ve Nisshin firmalarının yatırım-
larına devam ettiğini kaydetti. Geçen yıl 
göreve başladığı Ankara’dan Türkiye’nin 
çeşitli şehirlerine iş ve gezi amacıyla seyahat 
ettiğini ifade eden Miyajima, “Burada vazife 
almayı beklemiyordum, ancak Türkiye fan-
tastik bir yer“ ifadesini kullandı. Öğrencilere 
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Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Miyajima TOBB ETÜ’de “21. Yüzyılda Asya ve Japonya” 
semineri  verdi. Türkiye ve Japonya arasındaki bağların tarihi olduğunu söyleyen 
Büyükelçi Miyajima, sunumda 1857-1944 yılları arasında yaşamış ve 100 yıl önce 
Japonya’yı seyahat eden Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim’i örnek gösterdi.
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“Türkiye’yi bu yüzyılda hangi ülkelerle yakın 
işbirliği içerisinde görüyorsunuz?” şeklinde 
yönelttiği sorudan aldığı farklı yanıtlar ara-
sında “Japonya” cevabını duyan Miyajima, 
“Diplomasi yapıyorsunuz” karşılığını verdi. 

“Daha fazla seyahat edin”
Miyajima, TOBB ETÜ öğrencilerine “20’li 

yaşlarda insanlar daha fazla seyahat etmeli. 
Dünya, Türkiye ve Avrupa’dan çok daha 
büyük. Çok çalışın ve Japonya’ya seyahat 
edin” tavsiyesinde bulundu.

Türkiye ve Japonya arasındaki bağla-
rın “tarihi” olduğunu anımsatan Miyajima, 
öğrencilere yaptığı sunumda 1857-1944 
yılları arasında yaşamış ve 100 yıl önce Ja-
ponya’ya seyahat etmiş Müslüman seyyah 
Abdürreşid İbrahim’i hatırlattı. İbrahim’in 
o yıllarda yaşadığı mahalledeki Japonlarla 
çektirdiği fotoğrafı sunumunda gösteren 
Miyajima, fotoğrafın altında İstiklal Marşı 
şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Süleymaniye 
Kürsüsünde” eserinde Japonlar hakkında 
yazdığı “Siz gidin safvet-i İslam’ı Japonlarda 
görün, o küçük boylu, büyük milletin efradı 
bugün Müslümanlık’taki erkan-ı siyanette 
ferid, Müslüman denmek için eksiği ancak 
tevhid” mısralarını paylaştı.

“Depremler, Türkiye ve
Japonya’yı yakınlaştırdı”

Geçmişte yaşanan afetlerin tarafları 
birbirine daha da yaklaştırdığını aktaran 

Miyajima, ülkesinin İzmit, Düzce ve Van 
depremlerinde Türkiye’ye yardım gönder-
diğini, Türkiye’nin de 2011 yılındaki Toho-
ku depreminde Japonya’nın yanında yer 
aldığını söyledi. Japonya'nın Suriye krizine 
yönelik Türkiye’ye yaptığı yardımların 522 
milyon dolara ulaştığını kaydeden Miyaji-
ma, Hatay Reyhanlı’daki kanalizasyon tesisi, 
BM’nin Gaziantep’te açtığı “Women-only 
Center”, Dünya Gıda Örgütü’nün E-Gıda 
Kart Programı ve engellilere yönelik yardım 
çalışmalarını örnek verdi.

Japonya’nın bölgesinde “Serbest ve Açık 
İndo-Pasifik Stratejisi” yürüttüğüne değinen 
Miyajima, bu stratejinin üç aşamasını şöyle 
açıkladı:

“Birinci aşama, özgürlük, demokrasi, hu-
kukun üstünlüğü ve piyasa ekonomisi gibi 
temel değerleri tesis ve teşvik etmek. İkinci 
aşama, liman ve tren yolları vasıtasıyla alt 
yapı kalkınmasını baz alarak ilişkileri gelişti-
rerek ve ekonomik partnerliği güçlendirerek 
iktisadi refahı izlemek. Üçüncü aşama ise 
barış istikrarını temin edebilmektir.”

Japonya’nın çevresindeki mevcut gü-
venlik meseleleri hakkında ise Büyükelçi 
Miyajima, Kuzey Kore, Çin ve Rusya’ya 
değindi. Japonya'nın kuzeyindeki tartış-
malı adalarda Rusya'nın hak iddia ettiğini 
belirten Miyajima, Çin'in Doğu Çin Deni-
zi’nde hızlı yayılmacı faaliyetleri ve hali ha-
zırdaki durumu değiştirecek girişimlerinin 
olduğunu ve Güney Çin Denizi’nde ise 

mevcut durumun “Oldu bittiye” getirmek 
istediğini ileri sürdü. 

Japonya’nın Kuzey Kore 
ile ilişkileri nasıl düzelebilir?

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey 
Kore Lideri Kim Jong-un'u Singapur’da bir 
araya getiren Selangor Zirvesi’ni “tarihi gö-
rüşme” olarak niteleyen Büyükelçi Miyajima, 
Kuzey Kore’nin dünyayla ilişkilerinin normal-
leşmesinin Kore yarımadasının nükleerden 
arındırılmasıyla mümkün olacağını bildirdi. 
Pyongyang-Tokyo ilişkilerinin düzelmesi-
ne yönelik de Miyajima, “Kaçırılan Japon 
vatandaşlarının geri teslim edilmesi mese-
lesi çözülmeden Kuzey Kore ile diplomatik 
ilişkilerin normalleşmesi mümkün değildir” 
diye konuştu. Büyükelçi Miyajima, Japonya 
hükümetinin şimdiye dek 17 Japon’u “ka-
çırılmış” statüde olduğunu tespit ettiğini, 
“Muhtemelen Kuzey Kore’yle Bağlantılı Ka-
yıp Japon Komisyonu’nca” Kuzey tarafından 
kaçırılanların sayısının 100’ün üzerinde ol-
masından şüphelenildiğini söyledi. Miyaji-
ma, 1977 yılında henüz 13 yaşında kaçırılan 
Megumi Yokota’nın tespitlere göre kaçırılan 
en geç Japon olduğunu da kaydetti.

Seminerin sonunda Büyükelçi Miya-
jima’ya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İhsan Sezal ile Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yar-
dımcısı Dr. Bahadır Pehlivantürk tarafından 
çiçek takdim edildi.
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T OBB ETÜ İş Dünyası Burs Progra-
mı maddi desteğe ihtiyacı olan 
gençlerin TOBB ETÜ’lü olmasına 
yardımcı oluyor. 

81 ildeki gençler için düzenlenen 
TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı’na 
başvurular 5 Ağustos tarihinde sona erdi.

TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, 
“Bu sayede TOBB ETÜ, hem eğitimde fırsat 
eşitliği sunuyor hem de bursluluk oranını 
çok daha yüksek seviyelere taşıyor” diye 
konuştu. Başvuru sonrası yapılan değer-
lendirmelerin ardından burs almaya hak 
kazanan öğrenciler de belirlendi. 

Burs almaya hak kazanan öğrenci-
lerle tercih öncesi bir sözleşme imza-
lanıyor. Böylelikle öğrencilerin TOBB 
ETÜ’de tam burslu okumaları garanti 

altına alınmış oluyor.
Burs almaya hak kazanan öğrenci-

lerin TOBB ETÜ’deki eğitim ve konukevi 
giderleri beş yıl ve ilave olarak bir akade-
mik dönem boyunca bursu veren kurum, 
kuruluş, şirket ya da kişiler tarafından kar-
şılanıyor. Buna ilave olarak öğrencilere 
aylık katkı payı da veriliyor; öğrencilikleri 
boyunca geçim sıkıntısı çekmemelerine 
yardımcı olunuyor.

Hisarcıklıoğlu’ndan çağrı
Eğitimde fırsat eşitliğini ve kaliteli eği-

timi yaygınlaştırmakta iş dünyasına büyük 
görev düştüğünü belirten TOBB Mütevelli 
Heyeti Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eğitime ya-
pılan yatırımdan zarar etmezsiniz. Hep kar 
edersiniz. İnsan kazanır, toplum kazanır, 
ülke kazanır, dünya kazanır, siz kazanırsınız. 

Ben bu vesile ile eğitime gönül vermiş tüm 
kurum, kuruluş, şirket ve kişileri de TOBB 
ETÜ’nün iş dünyamız ile öğrencilerimizi 
buluşturan TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Prog-
ramı’na destek vermeye çağırıyorum” dedi.

“Ortak Eğitim Modeli”ni
uygulayan tek üniversite

TOBB ETÜ bir vakıf üniversitesi olarak, 
öğrencilerinin neredeyse yarısından fazla-
sına çeşitli seviyelerde burs sağlıyor. TOBB 
ETÜ, kurulduğu yıldan bu yana bir yılda 
üç dönem eğitim veren ve “Ortak Eğitim 
Modeli”ni uygulayan Türkiye’deki halen ilk 
ve tek üniversite olarak dikkat çekiyor.

Öğrenciler ortak eğitim programı çer-
çevesinde yurt içi ve yurt dışında farklı fir-
ma ve kurumlarda çalışarak bir yıla yakın iş 
deneyimi ile mezun oluyor.

TOBB ETÜ, “TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı” ile gençlere 
maddi destek oluyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin 
TOBB ETÜ’deki eğitim ve konukevi giderleri bursu veren 
kurum, kuruluş, şirket ya da kişiler tarafından beş yıl ve ilave 
olarak da bir akademik dönem boyunca karşılanıyor.

TOBB ETÜ’DEN GENÇLERE 
MADDI DESTEK


