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1. Giriş

AB ile Japonya arasında 2013 yılında 
başlayan Ekonomik Ortaklık Anlaşma-
sı (EOA) müzakereleri, tarafların siyasi 
mutabakatı üzerine 2017 yılında ivme 
kazanmış ve AB ile Japonya 6 Temmuz 
2017 tarihinde Anlaşma’nın ana unsurları 
üzerinde mutabık kaldıklarını açıklamış-
tır1.  2017 yılı tamamlanmadan Anlaş-
ma’yı sonuçlandırmayı hedefleyen ta-
raflar, 8 Aralık 2017 tarihinde AB-Japonya 
EOA müzakerelerinin tamamlandığını 
kamuoyuna duyurmuştur2. 

Anlaşma, ABD’nin korumacı ticaret 
politikaları izlediği, Dünya Ticaret Örgütü 
çatısı altında çok taraflı müzakerelerde 
istenen açılımların bir türlü sağlanama-
dığı ve dünya ticaretinde korumacılığın 
ön plana çıktığı bir dönemde AB açısın-
dan önemli bir kazanım olarak görül-
mektedir. 

Aynı zamanda, AB’nin ABD ile Tran-
satlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı mü-
zakerelerinin askıya alınması sonucunda 
Japonya AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA) akdettiği ülkeler arasında en büyük 
ekonomiye sahip ülke olarak öne çıkmış-
tır. Esasen AB Ticaret Politikası'nda son 
yıllarda meydana gelen değişikliklerle 
birlikte, AB’nin yeni nesil ticaret anlaşma-
sı akdettiği G7 ekonomileri arasına önce 
Güney Kore, ardından Kanada ve şimdi 
de Japonya katılmıştır. AB-Japonya EOA’sı 
yürürlüğe girdiğinde, dünya GSYH'si-
nin3 yaklaşık %28.5’ine sahip dünyanın 
en büyük 2'inci ve 4'üncü4  ekonomisi5  
arasında, 600 milyon nüfuslu bir serbest 
ticaret alanı tesis edilmiş olacaktır.   

Japonya, AB’nin Asya-Pasifik bölge-
sinde tesis etmeyi hedeflediği STA ağının 
da en önemli halkalarından birini oluş-
turmaktadır. Güney Kore’den sonra, Asya 
bölgesinde AB’nin yürürlüğe girmesi 
beklenen STA’ları arasında Japonya’nın 

yanı sıra Singapur ve Vietnam ile akde-
dilen ticaret anlaşmaları yer almaktadır. 
AB’nin 2015 “Herkes için Ticaret” Stratejisi 
de, Asya-Pasifik bölgesinin Avrupa eko-
nomik çıkarları için önemine ve Japon-
ya ile müzakerelerin tamamlanmasının 
stratejik bir öncelik olduğuna işaret et-
mektedir6.  

AB ve Japonya Anlaşma’yı her iki tara-
fın da bugüne kadar gerçekleştirdiği en 
kapsamlı anlaşmalar arasında sıralamak-
tadır. Nitekim yeni nesil ticaret anlaşma-
ları arasında yer alan AB-Japonya EOA’sı 
mal ticaretinin serbestleştirilmesinin 
çok ötesine geçerek, hizmetler ve kamu 
alımlarında pazara girişin artırılmasının 
yanı sıra ticarette teknik engeller, fikri 
mülkiyet hakları, gümrükler ve ticaretin 
kolaylaştırılması, sürdürülebilir kalkınma, 
anlaşmazlıkların halli gibi bir dizi alanda 
ayrıntılı düzenlemelere yer vermekte-
dir. Bu bakımdan AB için bu Anlaşma, 
AB’nin küresel ticarette uzun süredir be-
nimsemek istediği AB’nin standartları ve 
değerleri doğrultusunda küresel ticaret 
kurallarını şekillendirme rolünü destek-
lemek açısından da önemlidir. 

Anlaşma’nın bir an evvel yürürlü-
ğe girebilmesi için, Komisyon AB’nin iç 
onay sürecini 2018 yılı sonuna kadar ta-
mamlamayı hedeflediklerini açıklamıştır. 
Avrupa Komisyonunun Ticaretten So-
rumlu Üyesi tarafından açıklanan takvim 
oldukça iddialı olmakla birlikte, tarafların 
2019 yılında gerçekleşmesi planlanan 
İngiltere’nin AB’den ayrılışı ile Avrupa Ko-
misyonu ve Parlamentosu değişiklikleri 
öncesinde Anlaşma’nın iç onay sürecini 
tamamlamak istedikleri anlaşılmaktadır. 

AB-Japonya müzakerelerinin baş-
latılmasının ardından Türkiye de, hem 
Japonya ile stratejik ortaklığının derin-
leştirilmesi amacıyla hem AB ile Güm-
rük Birliği’nin bir gereği olarak, Japonya 
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ile kapsamlı bir STA müzakere etmeye 
başlamıştır. 2014 yılının başında Türki-
ye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması 
müzakerelerinin başlatıldığını duyuran 
taraflar bugüne kadar 8 müzakere turu 
gerçekleştirmiştir. 

Bu hususlar ışığında bu çalışma, AB 
Ticaret Politikası’nın gelişiminin yanı 
sıra Türkiye’nin Japonya ile müzakere 
etmekte olduğu anlaşma açısından da 
önem taşıyan AB-Japonya EOA’sını in-
celemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla 
çalışmada öncelikle AB-Japonya tica-
ret ve yatırım verileri, ardından AB ile 
Japonya arasındaki EOA müzakereleri, 
Anlaşma’nın kapsamı ve AB’nin mütea-
kip iç onay süreci ele alınacak ve sonuç 
değerlendirmelerine yer verilecektir.    

2. AB-Japonya Ticaret ve  
Yatırım Verileri

127 milyon nüfusluk bir pazara sa-
hip bulunan Japonya, Çin’in ardından 
AB’nin Asya’daki en büyük ticaret ortağı 
konumundadır. Japonya aynı zaman-
da dünyanın en büyük üçüncü tüketici 
pazarına sahip ülkedir. Japonya pazarı 
neredeyse Çin pazarıyla aynı büyüklükte 
olmasına karşın, Japonya’da özel har-
camalar Çin'dekinin yaklaşık iki katına 
ulaşmaktadır7. 

AB ile Japonya arasındaki mal tica-
reti verilerine göre, Japonya %3,3 payla 
AB’nin altıncı ihracat pazarı iken, AB,  
ABD ve Çin’den sonra %11,4 payla Ja-
ponya’nın üçüncü ihracat pazarı konu-
mundadır8. 

Tablo 1: AB ve Japonya’nın En Büyük Ticaret Ortakları

AB’NİN EN BÜYÜK İHRACAT ORTAKLARI JAPONYA’NIN EN BÜYÜK İHRACAT ORTAKLARI

Kaynak: Eurostat
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2016 yılında AB’nin Japonya’ya ihra-
catı 58 milyar avro ve ithalatı 66,6 milyar 
avro tutarında gerçekleşmiştir9.  AB’nin 
mal ticaretinde Japonya’ya sürekli bir dış 
ticaret açığı vermesine karşın, bu açığın 
özellikle 2012 yılından bu yana önemli 
ölçüde azaldığı görülmektedir.

 AB ve Japonya geçmişten bu yana 
önemli ticaret ortakları olmakla birlikte, 
tarafların birbirlerinin dış ticaretinden 
aldıkları pay yıllar içerisinde azalmıştır. 
Nitekim Japonya’nın AB’nin ithalatındaki 
payı 1999 yılında %10,2 iken, bu oran 
2016 yılında %3,9’a gerilemiştir. AB’nin 
Japonya’nın ithalatındaki payı ise 1999 
yılındaki %5,3 seviyesinden 2016 yılında 
%3,3’e düşmüştür10.  Her ne kadar bu ge-
rilemenin ardında küresel ticaret aktörleri 
ve trendlerindeki değişimler gibi farklı 
etkenlerin rolü olsa da, Asya-Pasifik böl-
gesinin giderek artan önemi karşısında 
AB, Japonya ile ticaretindeki bu gerileme 
trendini tersine döndürmek istemektedir. 

AB-Japonya ticaretinin sektörel dağı-
lımına bakıldığında, AB’nin Japonya’dan 
ithalatının büyük çoğunluğunu (%65,4) 
makine ve ulaştırma araçlarının oluştur-
duğu görülmektedir. Bunun yaklaşık üçte 
birini motorlu taşıtlar ile aksam ve parça-
ları oluşturmaktadır. Elektrikli makineler 

ve aletleri ile sanayi makineleri ve ekip-
manları da benzer şekilde bu kalemin 
üçte birini oluşturan ürünler arasında 
yer almaktadır. Bununla birlikte, AB’nin 
Japonya’dan ithal ettiği ve ithalatında 
%11,3 paya sahip çeşitli mamül eşya içe-
risinde mesleki, ilmi ve kontrol alet ve 
cihazları ile optik eşyalar yer almaktadır. 
AB’nin Japonya’dan ithalatında üçüncü 
sırada ise %10,2 payla kimya sektörü gel-
mektedir11.  

 AB’nin Japonya’ya ihracatında da 
makine ve ulaştırma araçları (%37,4) ilk 
sırada yer almakta ve AB ihracatının üçte 
birinden fazlasını bu sektörde gerçek-
leştirmektedir. Bu sınıflandırma başlığı 
altında AB’nin başlıca ihracat kalemlerini 
makineler ve motorlu taşıtlar oluşturmak-
tadır. AB’nin ihracatında %24,9 paya sahip 
olan diğer bir önemli sektör de kimya 
sektörüdür. AB’nin ihracatında üçüncü 
sırada gelen ve %15,9 paya sahip olan 
çeşitli mamül eşya içerisinde de mesleki, 
ilmi, kontrol aletleri ve cihazları ve diğer 
mamül eşyalar yer almaktadır. Diğer taraf-
tan, AB’nin Japonya’ya ihracatının büyük 
çoğunluğu sanayi mallarında gerçekleşse 
de, canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 
%6,5 payla önemli yer tutan sektörler 
arasında bulunmaktadır12.  

Tablo 2: AB-Japonya Mal Ticaretinin Gelişimi (milyar avro)

Kaynak: Eurostat  
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7 Makine ve ulaştırma araçları 43.598 %65,4 7 Makine ve ulaştırma araçları 21.715 %37,4

8 Çeşitli mamül eşya 7.548 %11,3 5
Başka yerde belirt. kimya sanayi 
ürünleri

14.471 %24,9

5
Başka yerde belirt. kimya sanayi 
ürünleri

6.772 %10,2 8 Çeşitli mamül eşya 9.228 %15,9
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0 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 3.753 %6,5

1 İçkiler ve tütün 1.569 %2,7

Toplam 66.622 %100 Toplam 58.014 %100
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AB ile Japonya arasındaki hizmet 
ticareti verileri, AB’nin Japonya’ya karşı 
giderek artan bir fazla verdiğini gös-
termektedir. 2016 yılında AB Japon-
ya’ya 30 milyar avroya yakın hizmet 
ihracatı gerçekleştirmiş ve Japonya’dan 
yaklaşık 16 milyar avro hizmet ithalat 
etmiştir13.

Diğer taraftan, AB-Japonya yatırım 
verilerine göre, 2015 yılı itibarıyla Japon-
ya’nın AB’de doğrudan yabancı yatırım 
stoğu yaklaşık 169 milyar avro ve AB’nin 
Japonya’daki stok yatırım miktarı ise 88,4 
milyar avro tutarındadır. Japonya’nın 
AB’de önemli bir yatırım stoğu bulunma-
sına karşın, Japonya’nın AB’deki yatırımla-
rının payı (%23), ABD (%32) ve Asya’daki 
(%32) doğrudan yabancı yatırımlarının 
payına kıyasla daha düşüktür14. Benzer 

şekilde, AB’nin Japonya’daki doğrudan 
yabancı yatırım stoğu, AB’nin önemli ti-
caret ortaklarının gerisinde yer almakta ve 
AB’nin dünyadaki yatırımlarının yaklaşık 
%2’sine karşılık gelmektedir15.  

3. AB-Japonya Arasında  
Ekonomik Ortaklık Anlaşması  
Müzakereleri

3.1. AB-Japonya EOA’sının  
Ekonomik Etkileri

Komisyon tarafından, AB-Japonya 
EOA’sının etkilerine ilişkin iki çalışma yap-
tırılmış, bu çerçevede 2012 yılında bir 
ekonomik etki analizi çalışması ve 2016 
yılında Anlaşma’nın ekonomik, sosyal, in-
san hakları ve çevresel etkilerini inceleyen 
bir rapor yayımlanmıştır. 

Tablo 3: AB ile Japonya Arasındaki Ticaretin Sektörel (SITC. Rev3) Dağılımı (milyon avro)

Kaynak: Eurostat 

 

Kaynak: Eurostat

 2012 2013 2014 2015 2016 Yıllık Ort. Artış Hızı

Hizmet İthalatı

Hizmet İhracatı

15,5 14,8 15 15,8 16,3 1,1

24,7 24,3 26,1 28 29,4 4,4

Ticaret Dengesi 9,2 9,5 11,1 12,2 13,1 2,75

Tablo 4: AB ile Japonya Arasındaki Hizmetler Ticareti (milyar avro)
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Komisyon tarafından 2012 yılında 
yayımlanan ekonomik etki analizi farklı 
senaryolar ışığında, AB-Japonya EOA’sının 
AB’nin ihracatını %22,6 ila %32,7 oranın-
da ve Japonya’nın AB’ye ihracatını ise 
%17,1 ila %23,5 oranında artıracağına 
ilişkin tahminlerde bulunmuştur. GSYH 
artışının ise yine farklı senaryolar altında, 
%0,34 ile %1,9 arasında gerçekleşeceği 
öngörülmüştür16. 

2016 yılında yayımlanan çalışmada 
ise, AB-Japonya EOA’sının AB’nin Japon-
ya’ya ihracatında %34, Japonya’nın AB’ye 
ihracatında ise %29’a varan bir artış sağ-
layabileceği, uzun vadeli GSYH artışının 
ise %0,76’ya kadar varabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır17. 

Komisyon tarafından, Anlaşma’dan en 
çok kazanç sağlaması öngörülen sektörler 
arasında, eczacılık ürünleri, tıbbi cihazlar, 
gıda ürünleri, elektrikli makineler sektörü 
ve taşımacılık ekipmanları yer almaktadır. 
Komisyonun son tahminlerine göre, An-
laşma’nın AB’nin mal ve hizmet ihracatını 
%24’e varan oranlarda artırması18, bu çer-
çevede işlenmiş gıda ürünleri ihracatının 
%170-180, kimyasallar sektörü ihracatının 
%22, elektrikli makineler sektörü ihraca-
tının ise %16’ya varan oranlarda bir artış 
kaydetmesi beklenmektedir19.  Ayrıca, 
Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 
AB operatörlerinin gümrük vergilerinden 
yıllık 1 milyar avroya yakın bir tasarruf 
sağlayacakları tahmin edilmektedir20. 

3.2. AB’nin Müzakere Öncelikleri
AB ile Japonya arasında ticaretin ve 

yatırımların geliştirilmesini hedefleyen 
Anlaşma müzakerelerinde, AB'nin temel 
hedefleri arasında otomotiv, kimyasallar, 
elektrikli makineler, işlenmiş gıda ürünleri, 
tıbbi cihazlar, ilaçlar gibi AB ekonomisi için 
önem arz eden sektörlerde Japonya paza-
rına girişte karşılaşılan tarife dışı engelleri 
kaldırmak; yüksek vergilerle korunan tarım 

ürünlerinde Japon pazarına giriş şartlarının 
iyileştirilmesi ve demiryolu sektörü başta 
olmak üzere Japonya kamu alımı pazar-
larına erişimin artırılması yer almaktadır. 

Bununla birlikte, AB’nin son dönemde 
akdettiği tüm STA’larında olduğu gibi 
coğrafi işaretlerin korunması ve sürdürü-
lebilir kalkınma AB için öncelikli müzakere 
başlıkları arasında bulunmaktadır21.

Japonya’nın müzakerelerdeki temel 
önceliklerine bakıldığında ise, her ne 
kadar AB’nin ortalama gümrük tarifeleri 
düşük olsa da, AB’nin otomotiv için %10, 
elektronik eşyalar için %14’e varan oran-
lardaki gümrük vergilerinin kaldırılmasının 
öncelikli olduğu görülmektedir. Japonya 
ayrıca, teknik düzenlemeler nedeniyle 
AB pazarına girişte karşılaşılan engellerin 
aşılarak, başlıca sektörlerinin AB pazarına 
girişini kolaylaştırmayı hedeflemektedir22.

AB’nin müzakere öncelikleri

- Japonya pazarında karşılaşılan tarife dışı 
engellerin kaldırılması
- Japonya kamu alımları pazarına erişimin 
artırılması
- Tarım ürünlerinde tarifelerin azaltılması
- Coğrafi işaretlerin korunması
- Sürdürülebilir kalkınma

Japonya’nın müzakere öncelikleri

- Otomotiv ve elektronik eşya gibi 
sektörlerdeki tarifelerin kaldırılması
- Teknik düzenlemeler nedeniyle AB pazarına 
girişte karşılaşılan zorlukların aşılması

Kaynak : Japonya Dışişleri Bakanlığı
 

3.3. Müzakerelerin Başlatılması
AB ile Japonya arasında ticaret ve ya-

tırımların artırılmasını amaçlayan EOA’nın 
temelleri, Mayıs 2011’de AB-Japonya 
Zirvesi’nde tarafların olası bir STA’nın 
kapsamına dair istikşafi görüşmelerde 
bulunmaya karar vermeleri ile atılmıştır. 
Tarafların, Temmuz 2012'de AB ile Japon-

Tablo 5: Tarafların Müzakere Öncelikleri
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ya arasındaki STA’nın kapsamı ve içeriği 
hakkında bir uzlaşıya varmalarının ardın-
dan, Komisyon AB Konseyinden müza-
kere yetkisi talep etmiştir. Komisyonun 
2012 yılı sonunda aldığı müzakere yetkisi 
temelinde, taraflar 2013 yılının Mart ayın-
da müzakerelere başlamıştır23.

Japonya ile EOA’yı en çok destekle-
yenler arasında, Anlaşma’dan en kazançlı 
çıkması beklenenler sektörlerden olan 
gıda endüstrisiyle birlikte ilaç ve kimya 
sektörü ile bilgi ve haberleşme tekno-
lojileri sektörü yer almaktadır. Buna kar-
şın, Fransız ve İtalyan otomotiv üreticileri 
başta olmak üzere AB otomotiv sanayii, 
Japonya'dan otomotiv ithalatının artması 
kaygısıyla Japonya ile müzakerelerin baş-
latılmasına çekinceli yaklaşmıştır24. 

Bu nedenle, Komisyonun müzakere 
yetki talebine istinaden Konsey tarafından 

kabul edilen müzakere yönergelerinde25  
otomotiv gibi hassas sektörler için An-
laşma’ya ithalat artışlarının yerli sanayi 
üzerinde doğurabileceği zarar veya zarar 
tehdidine karşı bir korunma hükmü ek-
lenmesi talep edilmiştir. 

Ayrıca, AB Konseyinde Fransa’nın ba-
şını çektiği bazı ülkelerin talebi ve AP'nin 
de desteğiyle26, Japonya tarafından uy-
gulanan tarife dışı engellerin kaldırılması 
müzakerelerin devam ettirilebilmesi için 
bir ön koşul olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle Konsey, müzakere y öner-
gelerinde AB tarafından gerçekleştirilecek 
gümrük tarifesi indirimlerinin Japonya ta-
rafından tarife dışı engellerin kaldırılması 
ile doğrudan bağlantılandırılmasını talep 
etmiştir27.  Ayrıca, Konsey müzakere yö-
nergelerine bir gözden geçirme hükmü 
eklemiş ve müzakerelerin başlangıcından 

AP’nin AB-Japonya EOA Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Tutumu

Japonya ile EOA müzakereleri, Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra başlayan STA 
müzakereleri arasında bulunduğundan, AP süreci başından itibaren takip etmiştir. Esasen, AP’nin 
müzakerelerin başlatılmasına yönelik süreçte resmi olarak herhangi bir yetkisi olmamasına karşın, AP 
kabul ettiği kararlar yoluyla müzakerelerden beklentilerini ortaya koymuştur. Bu amaçla, AP 3 tane 
karar kabul etmiştir. Bu kararlar, bağlayıcı nitelikte olmamasına karşın, AB Konseyine siyasi bir mesaj 
vermeyi hedeflemiştir.  

AP 11 Mayıs 2011 tarihinde kabul ettiği ilk kararda28, Japonya ile bir STA akdedilmesini desteklemesine 
karşın, Japonya tarafından tarife dışı engellerin ve kamu alımları piyasasına girişin önündeki engellerin 
kaldırılmasının müzakerelerin başlatılmasına bir ön koşul olmasını talep etmiştir. Ayrıca AP, elektronik 
eşya, otomotiv, havacılık ve makine sanayi gibi hassas sektörlerde AB ve Japonya sanayine ciddi zarar 
veren veya zarar verme tehdidi doğuran ithalat artışlarına karşı korunma tedbirleri kabul edilmesini 
önermiştir. 

AP 13 Haziran 2012 yılında kabul ettiği kararında29, müzakere yönergelerini kabul etmeden önce 
bahse konu belgeye ilişkin AP pozisyonunu beklemesi için Konseye çağrıda bulunmuştur. 

AP 25 Ekim 2012 tarihli kararında30 da, müzakere yönergelerinin kabul edilmesinin bir şartı olarak, 
Konseyden 1 yıl içerisinde Japonya’nın özellikle otomotiv ve demiryolu ile şehir içi taşımacılık 
sektörlerindeki kamu alımlarına girişte uyguladığı tarife dışı engellerin kaldırılması yönünde katettiği 
gelişmenin değerlendirilmesini teminen bağlayıcı bir gözden geçirme hükmü kabul edilmesini 
istemiştir. Japonya’nın AB’nin önceliklerini karşılamak yönünde yeterli çaba göstermemesi halinde 
ise, müzakerelerin Konsey ve AP’ye danıştıktan sonra Komisyon tarafından askıya alınması önerisine 
yer verilmiştir. AP ayrıca Anlaşma ile Japonya tarafından uygulanabilecek yeni tedbirlere karşı 
erken istişarelerde bulunulmasını öngören katı ve etkili bir anlaşmazlıkların halli mekanizması tesis 
edilmesini talep etmiştir. 

Tablo 6: AP’nin AB-Japonya EOA Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Tutumu



12

AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması

12 ay sonra Japonya'nın otomotiv sektörü 
ve demiryolu ile şehir içi taşımacılık sek-
törlerindeki kamu alımları başta olmak 
üzere AB'nin çıkarı bulunan sektörlerde 
tarife dışı engelleri kaldırmaya yönelik ta-
ahhütlerini yerine getirip getirmediğinin 
değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Kay-
dedilen ilerlemenin yetersiz bulunması 
halinde ise müzakerelerin üye ülkelerin 
görüşleri doğrultusunda, Komisyon tara-
fından askıya alınması gerektiğine işaret 
edilmiştir31. 

Bu doğrultuda, Komisyon tarafından 
müzakerelerin başlatılmasından 1 yıl son-
ra, AB ile Japonya arasındaki kapsam be-
lirlemeye yönelik istikşafi görüşmelerde 
uzlaşı sağlanan yol haritası temelinde 
bir gözden geçirme gerçekleştirilmiş ve 
2014 yılının Haziran ayında müzakerelere 
devam edilmesine karar verilmiştir.

4. AB-Japonya Ekonomik Ortaklık 
Anlaşması’nın Kapsamı

Japonya ile AB arasında, toplam 18 
müzakere turu gerçekleştirilmiştir. Tarafla-
rın Anlaşma’nın tamamlanmasına yönelik 
olarak Mart 2017’de ortaya koydukları 
siyasi mutabakat doğrultusunda 2017 yı-
lında müzakereler ivme kazanarak, aynı 
yılın sonunda tamamlanmıştır.

AB ile Japonya arasındaki Anlaşma 
21 başlıktan oluşmaktadır. Anlaşma yeni 
nesil ticaret anlaşmalarında olduğu gibi 
mal, hizmet ve kamu alımı pazarlarına 
erişimi artırmanın yanı sıra, ticarette tarife 
dışı engellerin kaldırılması amacıyla ayrın-
tılı bir şekilde teknik düzenlemelere yer 
vermekte ve fikri mülkiyet hakları, menşe 
kuralları, rekabet, sürdürülebilir kalkınma, 
anlaşmazlıkların halli gibi bir dizi alanda 
uygulanacak kuralları belirlemektedir.

Anlaşma ile AB, Japonya pazarında 
önemli ve kapsamlı açılımlar elde etmiş 
olmasına rağmen, Anlaşma’nın AB’nin 
bugüne kadar gerçekleştirdiği en iddialı 

ticaret anlaşması olduğunu söylemek de 
mümkün değildir. AB müzakerelerdeki te-
mel hedeflerine ulaşmış olmakla birlikte, 
tarafların hassasiyetleri tarım ve işlenmiş 
tarım ürünlerinde uzun indirim takvimleri, 
binek otomobiller için indirim takviminin 
yanı sıra menşe kurallarının geçiş dönemi 
kapsamında gevşetilmesi ile kişisel veri 
akışının korunmasına yönelik düzenleme-
leri gözden geçirme hükmüyle öteleyen 
ve büyük ölçüde tarafların mevcut uygu-
lamalarını kayda geçirdiği hizmetler tica-
reti başlığı kapsamında kendini göster-
miştir. Tarifelerin serbestleştirilmesinden 
sağlanacak fayda her ne kadar indirim 
takvimlerinin sonunda gerçekleşecek 
olsa da, Japonya’nın başta motorlu taşıt-
lara yönelik teknik düzenlemelere, kamu 
alımı pazarlarına erişime ve AB coğrafi işa-
retlerinin tanınmasına ilişkin taahhütleri 
AB açısından önemli bir kazanım olarak 
görülmektedir.

Bu bölüm altında, Anlaşma’nın temel 
unsurları pazara giriş, teknik düzenleme-
ler ve kurallar olmak üzere 3 başlık altında 
incelenmekte, ayrıca mevcut Anlaşma 
kapsamında yer almayan yatırımların ko-
runması ele alınmaktadır.

4.1.   Pazara Giriş
Mal ticareti
Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi ile bir-

likte Japonya tarife satırlarının %86’sını, 15 
yıllık bir takvimde ise %97’sini sıfırlamayı 
taahhüt etmiştir. Bu oran, Japonya’nın 
AB’den ithalatının Anlaşma’nın yürürlüğe 
girişinde %91 ve indirim takvimi sonunda 
ise %99’unu kapsamaktadır32.

AB tarafından Japonya’ya sağlanan 
açılım kapsamında ise, tarife satırlarının 
Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte %96, 
indirim takvimi sonunda ise %99’unda 
gümrük vergileri kaldırılacaktır. Bu oran, 
AB’nin Japonya’dan ithalatının Anlaş-
ma’nın yürürlüğe giriş tarihinde %75’ini, 
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indirim takvimi sonunda ise neredeyse 
tamamını kapsamaktadır33.

Anlaşma kapsamında sadece pirinç 
ve deniz yosunu karşılıklı taviz değişimine 
konu edilmemiştir. Tam liberalizasyon 
öngörülmeyen tarım ve işlenmiş tarım 
ürünlerinde de tarife indirimleri yapılmış 
veya tarife kontenjanları kapsamında ser-
bestleşme sağlanmıştır.

Sanayi ürünlerinin büyük çoğunluğu 
Anlaşma’nın yürürlüğe girişi ile serbest-
leştirilmiştir. Buna karşın, Japonya’nın deri 
eşya ve ayakkabı ithalatındaki gümrük 
vergileri 10 yıllık bir takvimde serbest-
leştirilecektir. Ayrıca, AB için hassas olan 
otomotiv sanayinde de motorlu taşıtlar 
için 7 yıllık, yedek parçaları için ise 7 yıla 
varan bir takvimde gümrük vergilerinin 
kaldırılması öngörülmüştür.

AB için önemli tarım ürünleri bakımın-
dan, 15 yıla varabilen indirim takvimleri 
kapsamında vergilerin azaltılması veya 
kaldırılması kararlaştırılmıştır. Bu doğrul-
tuda, Japonya tarafından sığır etindeki 
vergilerin 15 yıllık bir takvimde azaltılması; 
domuz etindeki ad valorem verginin 10 
yıl içerisinde kaldırılması, maktu vergi-
nin ise önemli ölçüde azaltılması taahhüt 
edilmiştir. Ayrıca, süt ürünleri ithalatına 
yönelik olarak, Japonya parmesan, gouda 
gibi sert peynirlerin ithalat vergisinde 15 
yıl içerisinde tam serbestleşme sağlamayı 
kabul etmiştir. AB için yine öncelikli ürün-
ler arasında bulunan şarap ve aromalı 
şaraplarda da Anlaşma’nın yürürlüğe giriş 
tarihi itibarıyla %15 gümrük vergisi kaldı-
rılacaktır.

Gıda ve işlenmiş tarım ürünlerinde 
de AB’nin çıkarı olan makarna, çikolata, 
şekerleme, bisküvi gibi ürünlerde 10 yıla 
varan bir takvimde serbestleşme sağla-
nacaktır.

Balıkçılık ürünleri de indirim takvimi 
çerçevesinde tamamen serbestleştirile-
cektir.

Hizmetler ticareti
Anlaşma’da hizmetler, “Yatırım, Hiz-

met Ticareti ve E-ticaret” başlığı altında 
düzenlenmiştir. Sınır ötesi hizmet ticareti 
ve yatırımların serbestleştirilmesi alt baş-
lıkları altında tarafların Pazara Giriş, Ulusal 
Muamele ve En Çok Kayrılan Ülke yü-
kümlülükleri tanımlanmıştır. Görsel-işitsel 
hizmetler, denizcilik kabotaj hizmetleri, 
havacılık hizmetleri her iki başlık altında 
da kapsam dışında bırakılmıştır. AB’nin 
Kanada STA’sındaki yaklaşımına benzer 
şekilde bu alanda negatif liste yaklaşımı 
benimsenmiş ve tarafların Pazara Giriş, 
Ulusal Muamele ve En Çok Kayrılan Ülke 
yükümlülüklerinden sapma talep edecek-
leri mevcut ve geleceğe yönelik tedbirler 
ilgili başlığın eklerinde listelenmiştir.

Komisyon tarafından Anlaşma ile AB 
operatörlerinin en fazla fayda sağlayacağı 
hizmet sektörlerinin ticari hizmetler, mali 
hizmetler, telekom, taşımacılık ve dağıtım 
hizmetleri olacağı tahmin edilmektedir34. 

Bu başlık altında aynı zamanda, hem 
yatay düzenlemeleri hem de bazı sektör-
lere ilişkin düzenlemeleri içeren düzenle-
yici çerçeve bölümü yer almaktadır. Yatay 
düzenlemeler kapsamında, lisanslama ve 
mesleki nitelikler ile bunlara ilişkin prose-
dürlerin kamuoyuna duyurulması, kolay-
ca anlaşılabilir ve makul olması gerektiği 
düzenlenmiş ve böylece ulusal mevzuat-
lar ile yapılan düzenlemelerin şeffaflığının 
artırılması ve ticaretin önünde bir engel 
oluşturmasının engellenmesi hedeflen-
miştir. Taraflar arasında mesleki niteliklerin 
karşılıklı tanınması konusunda somut bir 
çıktı elde edilmemiş olmakla birlikte, An-
laşma’ya tarafların ilgili sektörün önerisi 
ile karşılıklı tanıma anlaşması müzakere 
etmesini öngören iki aşamalı bir yaklaşım 
dercedilmiştir.

Sektörel düzenlemeler kapsamında 
ise, postacılık ve kurye hizmetleri, telekom 
hizmetleri, uluslararası deniz taşımacılığı 
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hizmetleri, mali hizmetler ve mali hizmet-
lerde düzenleyici işbirliğine ilişkin spesifik 
alt başlıklar kabul edilmiştir. Taraflar ayrıca, 
e-ticarete yönelik düzenlemeler gerçek-
leştirmişlerdir.

Japonya tarafından talep edilen ger-
çek kişilerin iş amaçlı ziyaretleri kapsamın-
da ise, yerleşme amaçlı iş ziyaretçilerinin, 
şirket içi transferlerin, yatırımcıların, ser-
best meslek sahiplerinin, sözleşmeli hiz-
met sağlayıcıların ve kısa süreli iş ziyaret-
çileri ile bunların ailelerinin giriş ve geçici 
kalışlarının karşılıklı olarak kolaylaştırılması 
ve bunlara yönelik prosedürlerin şeffaf-
lığının sağlanmasına yönelik hükümler 
kabul edilmiştir.

Diğer taraftan, Anlaşma’da AB için 
önem arz eden kişisel veri akışının korun-
masına sınırlı bir şekilde yer verilmiştir. 
Anlaşma’nın mali hizmetler alt başlığında 
sınır ötesi veri akışının korunmasına ilişkin 
tarafların yükümlülüklerine yer verilirken, 
e-ticaret alt başlığında Anlaşma’nın yü-
rürlüğe girişinden sonra üç yıl içerisinde 
serbest veri akışına dair bir hüküm eklen-
mesinin değerlendirileceği ifade edilmiş-
tir. Her ne kadar mali hizmetler altında 
yer alan hükmün, AB’nin Kore, Singapur 
ve Vietnam gibi ülkelerle STA’larında ger-
çekleştirilen düzenlemenin ötesinde yer 
aldığı kabul edilse de, Anlaşma kapsa-
mında veri akışının korunmasına yönelik 
düzenlemeler yapılmasının gözden geçir-
me hükmü ile ötelenmiş olması AB çev-
relerinde eleştirilere neden olmuştur35. 

Kamu alımları
Kamu alımları başlığındaki metin ta-

rafların DTÖ Kamu Alımları Anlaşması’n-
dan (KAA) kaynaklanan yükümlülükleri 
üzerine inşa edilmiştir. Buna ilaveten, 
duyuruların tek bir erişim noktasından 
elektronik olarak yayımlanması, Japonya 
müteahhitlik iş değerlendirme sistemi 
kapsamında AB müteahhitlik firmalarına 

eşit muamele sağlanması, test raporları-
nın tanınması, çevre standartlarının seçim 
kriteri olarak kullanılabilmesi ve ulusal 
gözden geçirme prosedürlerine ilişkin 
ilave standartlar kabul edilmiştir.

Tarafların bu başlık altındaki taah-
hütleri kapsamında, Japonya nüfusunun 
yaklaşık %15’ine denk gelen 48 şehrin 
kamu alımlarına erişimde AB’ye ayrımcılık 
yapmamayı, karşılığında AB’de buna denk 
gelecek şekilde Japonya’ya yerel düzeyde 
kamu alımlarına erişim tanımayı kabul 
etmiştir. Ayrıca, tarafların KAA taahhüt-
leri arasında yer almayan hastaneler ve 
akademik kuruluşların kamu alımları da 
Anlaşma kapsamına alınmıştır.

AB açısından önem arz eden ve Ja-
ponya’nın büyük ölçüde yabancıların eri-
şimini sınırladığı demiryolu sektöründeki 
kamu alımlarına erişim konusunda da, 
400K SDR36  tutarı üzerindeki ihaleler için, 
Japonya’nın ulusal güvenlik standartlarına 
uymadığı gerekçesiyle, ayrıca bir ispata 
gerek kalmaksızın üçüncü ülkelerin demir-
yolu ekipmanlarını reddetmesine imkân 
tanıyan “operasyonel güvenlik hükmünün” 
uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır. An-
laşma’nın yürürlüğe girişinden sonra en 
fazla 1 yıllık bir geçiş dönemi sonunda Ja-
ponya’nın bu değişikliği hayata geçirmesi 
gerekmektedir. Buna karşılık, AB de yer 
üstü demiryolları ve şehir içi taşımacılıkta 
kullanılan demiryolu taşıtları için Japonya 
tarafından sağlanan açılıma denk bir açı-
lım sağlamayı taahhüt etmiştir37. 

4.2. Teknik Düzenlemeler
AB için Japonya ile EOA müzakerele-

rinin temel hedeflerinden biri Japonya 
pazarına girişteki teknik engellerin ve Ja-
ponya’nın uluslararası standartlardan fark-
lılaşan uygulamaları nedeniyle AB ope-
ratörlerinin katlanmak zorunda olduğu 
ilave maliyetlerin ortadan kaldırılmasıdır.  
Nitekim Konsey müzakere yönergeleri 
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yoluyla Parlamento da aldığı kararlar ile 
tarife dışı engellerin kaldırılmasının müza-
kerelerin sürdürülmesi ve tamamlanması 
için önemini açıkça ortaya koymuştur.

Bu doğrultuda, taraflar müzakerelerin 
tamamlanmasını beklemeksizin, istikşafi 
görüşmelerde varılan mutabakat doğrul-
tusunda, tarife dışı engellerin kaldırılması-
na yönelik çalışmaları başlatmıştır.

Bu çalışmalar çerçevesinde, Japonya 
Kasım 2014’de tıbbi cihazların kalite yö-
netim sistemi ile Mart 2015’de tekstil eti-
ketleme sistemi için, AB uygulamalarının 
da dayalı olduğu uluslararası standartları 
benimsemiştir. İlaveten, bazı ilaçlar, tıbbi 
cihazlar ve kozmetikler için Japonya’nın 
AB sektörü için ikilik yaratan bildirim sis-
temi kaldırılmıştır.

Esasen, Anlaşma’nın ticarette teknik 
engeller başlığı altında da AB’nin diğer 
STA’larına benzer bir yaklaşım izlenmiş 
olmakla beraber, tarafların mevzuatların-
da ve uygulamalarında mümkün olduğu 
ölçüde uluslararası standartları dikkate 
alacağı kabul edilmiştir.

Sektörel düzenlemelere bakıldığında 
Anlaşma’nın Kore STA’sına kıyasla daha 
sınırlı sayıda sektörel düzenleme içerdiği 
görülmektedir. AB-Japonya EOA’sının mal 
ticareti başlığı altında motorlu taşıtlara 
ilişkin bir ek yer almaktadır. Bu kapsam-
da, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu (BMAEK) düzenlemelerinin 
büyük çoğunluğu kabul edilmiş ve böy-
lece motorlu taşıtlar ve ticari araçlar için 
tarafların aynı uluslararası standartları be-
nimsemesi sağlanarak, ihracatta yeniden 
test ve belgelendirmeye tabi tutulmala-
rının önüne geçilmiştir. Anlaşma ile bu 
alanda varılan mutabakatın sürekliliğinin 
sağlanması amacıyla,  Anlaşma’ya tarafla-
rın, uluslararası standart belirleme foru-
munda işbirliği yapmalarını sağlayacak 
işbirliği hükümleri ilave edilmiştir. Bunun 
için ayrıca, AB-Güney Kore STA’sındakine 

benzer hızlandırılmış anlaşmazlıkların 
halli mekanizması ile Japonya’nın BMA-
EK düzenlemelerini uygulamaktan geri 
adım atması veya teknik engelleri ye-
niden hayata geçirmesi halinde AB’nin 
tarifeleri yeniden yükseltmesine imkân 
tanıyacak bir korunma hükmü kabul 
edilmiştir.

Anlaşma kapsamında AB’de onaylan-
mış hidrojen yakıtlı taşıtların tip onayları-
nın da, sadece hidrojen basınç tankı üze-
rinde birkaç etiketleme yükümlülüğü ile 
Japonya’da geçerli olması sağlanmıştır38. 

Bununla beraber taraflar, AB ile Japon-
ya arasındaki Karşılıklı Tanıma Anlaşma-
sı’nın kapsamını yeni eczacılık ürünlerini 
içerecek şekilde genişletmiştir. Bu ürünler 
arasında aktif bileşenler ve biyolojik ilaçlar 
bulunmaktadır.

Anlaşma’nın ticarette tarife dışı engel-
leri kaldırılmasına yönelik bir diğer başlığı 
da sağlık ve bitki sağlığı hükümleridir.

Bu başlık altında, gıda güvenliği ile 
hayvan ve bitki sağlığına ilişkin düzenle-
melerde şeffaflık sağlanması, ayrıca ithalat 
prosedürlerinin basitleştirilmesi ve daha 
hızlı sonuçlandırılmasına yönelik tedbirler 
getirilmiştir. Ayrıca, gıda katkı maddeleri-
nin onaylanmasına dair Japonya tarafın-
dan bir kılavuz kabul edilmiştir.

İlaveten, AB-Japonya EOA’sı düzenle-
yici işbirliği ve bu alanda iyi uygulamalara 
ilişkin bir başlık içermektedir. Bu başlık 
altında, tarafların düzenleyici kurumları 
tarafından alınması planlanan tedbirlerin 
amaç ve kapsamının önceden kamuo-
yu ile paylaşılması, önemli düzenleme-
ler için kamu istişareleri yürütülmesi ve 
buna ilişkin sonuç raporları yayımlanması, 
mümkün olduğu ölçüde etki analizleri 
gerçekleştirilmesi yoluyla tarafların ger-
çekleştirecekleri teknik düzenlemeler-
de şeffaf ve katılımcı süreçler izlenmesi 
hedeflenmiştir. İlgili başlıkta ayrıca, bu 
alanda gerçekleştirilecek işbirliğine ilişkin 
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hükümler de yer almakta olup, taraflar 
arasında bir Düzenleyici İşbirliği Komitesi 
kurulması kararlaştırılmıştır.

4.3. Kurallar
Anlaşma kapsamında, taraflar arasın-

daki taviz değişimi ve tarife dışı engellerin 
kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin 
yanı sıra tarafların operatörlerine adil 
ve eşit rekabet imkânları sağlanması ve 
gümrükler, KOBİ’ler gibi alanlarda taraflar 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yö-
nelik bir dizi başlık kabul edilmiştir. Bunlar 
arasında rekabet, sübvansiyonlar ve ikti-
sadi teşebbüsler, ticari korunma araçları, 
gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması, 
KOBİ’ler, kurumsal yönetişim ve şeffaflık 
başlıkları yer almaktadır. 

Menşe kuralları başlığı altında, bir 
eşyanın Japonya ile AB arasındaki EOA 
kapsamındaki tercihli muameleden fayda-
lanabilmesi için AB veya Japonya menşeli 
olarak değerlendirilmesini sağlayacak ku-
rallar belirlenmiştir. Ürün spesifik kurallar 
kapsamında, motorlu taşıtlar için menşeli 
olmayan madde oranı azami %45 olarak 
öngörülmüştür. Binek otomobiller için ise 
6 yıllık bir geçiş süreci tanınmış ve bu doğ-
rultuda menşeli olmayan madde oranı ilk 
3 yıl için %55, sonraki 3 yıl için %50 olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca, binek otomobiller 
için AB ve Japonya’nın mutabık kalmaları 
halinde her iki tarafın da STA’sı bulunan ül-
kelerle kümülasyon uygulanmasına imkân 
verecek bir hüküm eklenmiştir. Tekstil ve 
konfeksiyon ürünlerinde AB’nin yeni çift 
dönüşüm kuralı kabul edilmiş, ayakkabı-
larda ise menşeli olmayan madde oranı 
%50 olarak belirlenmiştir39.   

Fikri mülkiyet haklarının korunması 
bağlamında, özellikle ticari sır, veri koru-
ması ve patent ek koruma süreleri ba-
kımından DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri 
Mülkiyet Hakları Anlaşması’nın ötesine 
geçen yükümlülükler getirilmiştir. AB için 

önemli sektörler arasında yer alan eczacı-
lık ürünlerine yönelik düzenlemeler kap-
samında, beşeri ve veteriner ilaçlarda 5 
yıla kadar patent süresi için telafi edici ek 
koruma ve en az 6 yıllık veri koruma süresi 
sağlanması öngörülmüştür. Bitki koruma 
ürünleri için ise en az 10 yıllık veri koruma 
süresi kabul edilmiştir. AB’nin STA’larında 
önem verdiği alanlardan biri olan coğrafi 
işaretler kapsamında da 200’den fazla AB 
gıda ürünü, şaraplar ve alkollü içkiler için 
koruma sağlanmıştır. 

Anlaşma’da ayrıca, AB’nin son dönem-
deki tüm STA’larında da yer alan ve AP’nin 
daha bağlayıcı ve cezai yaptırımlar öngö-
ren hükümler eklenmesi için Komisyon ve 
Konseye baskı uyguladığı sürdürülebilir 
kalkınma başlığı bulunmaktadır. AB’nin 
STA’larında sürdürülebilir kalkınma başlı-
ğına yönelik olarak Komisyonun Temmuz 
2017’de başlattığı gözden geçirme süreci 
henüz tamamlanmadığından, bu başlık 
altında AB’nin son dönemdeki STA’larına 
benzer şekilde çevre ve işçi haklarına iliş-
kin ilgili yükümlülüklerin sivil toplumun 
katılımıyla kurulacak kurumsal yapılar 
aracılığıyla izlenmesi ve uygulamanın 
etkinleştirilmesi öngörülmüş ve cezai 
yaptırımlara yer verilmemiştir.  

Son olarak, AB ile Japonya arasındaki 
Anlaşma kapsamında, tarafların ihtilafı 
halinde başvurulabilecek istişare, tahkim 
ve anlaşmazlıkların halli paneli süreçlerine 
ilişkin usullerin belirlendiği bir anlaşmaz-
lıkların halli başlığı düzenlenmiştir. 

4.4. Yatırımların korunması
Konseyin müzakere yönergeleri AB ile 

Japonya arasında yatırımlara ilişkin bir An-
laşma yapılmasını da öngörmektedir. Bu-
nunla birlikte, taraflar arasında yatırımların 
korunması ve yatırımcı-devlet anlaşmaz-
lıkların halline ilişkin müzakerelere devam 
edilmektedir. Yatırımların korunmasına 
dair müzakerelerin önemli ölçüde tamam-
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lanmış olmasına karşın, yatırımcı-devlet 
anlaşmazlıkların halli mekanizmasına yö-
nelik müzakereler sürmektedir. 

Esasen bu başlık altında, Komisyon 
Japonya’nın Çok Taraflı Yatırım Mahke-
mesi'nin tesis edilmesine yönelik ça-
lışmalara katılmasını talep etmektedir. 
ABD ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı müzakereleri kapsamında AB’de 
sivil toplumun ve AP’nin hedefi haline 
gelen yatırımcı-devlet anlaşmazlıkların 
halli mekanizmasına yönelik olarak 2014 
yılında yürütülen kamu danışma süreci-
nin ardından, Komisyon 2015 yılının Eylül 
ayında AB’nin tüm STA’larında yatırım 
mahkemesi mekanizmasının benimsen-
mesine yönelik bir öneri sunmuştur. Söz 
konusu sistem, AB’nin Kanada ve Vietnam 
ile akdettiği STA’lara dercedilmiştir. 

Son olarak, Komisyon 2017 yılının 
Ekim ayında Konseye sunduğu tavsiye 
kararı ile çok taraflı bir yatırım mahkemesi 
oluşturulmasına yönelik Konvansiyon 
müzakerelerine başlanabilmesi için yet-
ki talebinde bulunmuştur40. Çok Taraflı 
Yatırım Mahkemesi’nin AB ve üçüncü 
ülkeler arasındaki STA’lar kapsamında 
yatırımların korunmasına ilişkin yatırım-
cı- devlet anlaşmazlıklarını ele alacak çok 
taraflı bir kurum görevini üstlenmesi ve 
şeffaflık, temyiz mekanizmasının yokluğu, 
hakemlerin bağımsızlığı gibi mevcut ikili 
mekanizmaların eleştirilere hedef olan 
eksikliklerini gidermesi hedeflenmek-
tedir. 

Bu doğrultuda, Komisyon’un Japonya 
ile yatırım anlaşması müzakereleri kapsa-
mında Çok Taraflı Yatırım Mahkemesi yak-
laşımını benimsemek istemesine karşın,  
Japonya ile konuya ilişkin henüz bir muta-
bakat sağlanamamıştır. Bu nedenle taraflar, 
AB-Japonya EOA’sı müzakerelerinin sonuç-
landırılmasını geciktirmemek amacıyla 
yatırım anlaşmasını EOA’dan bağımsız bir 
şekilde yürütmeye karar vermiştir. 

5. Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın 
Yürürlüğe Girmesine İlişkin Süreç

AB ile Japonya arasındaki EOA mü-
zakerelerinin 8 Aralık 2017 tarihinde ta-
mamlandığının duyurulmasının ardın-
dan, Anlaşma metni Komisyon tarafından 
kamuoyuyla paylaşılmıştır41. Bununla 
birlikte, anlaşma metni ancak yasal göz-
den geçirme süreci sonunda nihai halini 
alacaktır. AB tarafında 3 ile 9 ay arasında 
süren yasal gözden geçirme sürecinin ta-
mamlanmasının ardından, Anlaşma 23 AB 
resmi diline ve Japonca’ya çevrilecektir. 

AB-Japonya EOA’sının onaylanması-
na yönelik müteakip süreç, Anlaşma’nın 
AB münhasır yetki alanında veya karma 
yetki alanında bulunmasına ilişkin ola-
rak Komisyonun önerisi üzerine Konsey 
tarafından alınacak karara bağlı olacaktır. 
Komisyon tarafından Anlaşma’nın im-
zalanması ve sonuçlandırılmasına ilişkin 
olarak Konseye sunulacak taslak kapsa-
mında Anlaşma’nın hukuki temeli de be-
lirlenecektir. 

AB-Japonya EOA’sının AB münhasır 
yetki alanında yer aldığına karar verilmesi 
durumunda, Anlaşma Parlamento üyele-
rinin basit çoğunluğu ve Konseyin nitelikli 
çoğunluğu ile onaylanarak yürürlüğe gi-
rebilecektir. 

EOA’nın AB ve üye ülkelerin ortak yetki 
alanında olduğuna karar verilmesi duru-
munda ise, Anlaşma’nın nihai olarak yü-
rürlüğe girebilmesi için AB kurumlarının 
yanı sıra üye ülkelerin parlamentolarının 
da onayının alınması gerekmektedir. Bu 
süreçte, Konseyin Anlaşma’nın imzalan-
ması ve geçici olarak uygulanmasına iliş-
kin bir karar kabul etmesi mümkün olup, 
uygulamada AP’nin de onayı alındıktan 
sonra STA’ların AB münhasır yetki ala-
nında yer alan bölümleri geçici olarak 
yürürlüğe koyulmaktadır. 

Avrupa Komisyonunun Ticaretten So-
rumlu Üyesi Malmström, AP Uluslararası 
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Ticaret Komitesi’nin 23 Ocak 2018 tarihli 
oturumunda AP üyelerine yaptığı bilgi-
lendirmede, Anlaşma’nın 2018 yılı yaz 
aylarında imzalanması ve 2018 yılı sonun-
da yürürlüğe girmesini hedeflediklerini 
açıklamıştır42. Malmström tarafından açık-
lanan takvim AB’nin STA’larının iç onay 
sürecine kıyasla oldukça iddialı olmakla 
birlikte, tarafların 2019 yılında gerçekleş-
mesi planlanan İngiltere’nin AB’den ayrılışı 
ile Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu 
değişiklikleri öncesinde Anlaşma’nın iç 
onay sürecini tamamlamak istedikleri 
anlaşılmaktadır.

6. Değerlendirme
AB ile Japonya, Ekonomik Ortaklık An-

laşması müzakerelerinin tamamlanması 
ile dünya ticaretinde artan korumacılık 
eğilimlerine karşı birlikte güçlü bir sinyal 
vermeyi hedeflemektedir. 

ABD’nin uluslararası ticaretteki liderlik 
rolünden geri adım atması, AB’ye bu boş-
luğu doldurmak ve uzun süredir benim-
semek istediği küresel ticaret kurallarını 
şekillendirme rolünü üstlenmek için bir 
fırsat yaratmaktadır. Bu anlamda, Güney 
Kore ve Kanada’nın ardından Japonya ile 
serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 
tamamlanması AB için liderlik yolunda at-
tığı önemli bir adım olarak görülmektedir.

Anlaşma ile her iki taraf, 2. Dünya Sa-
vaşı sonrasında tesis edilen serbest ticaret 
düzenine bağlı oldukları ve ABD’nin son 
dönemde izlediği korumacı politikalara 
karşın, AB ve Japonya’nın bu düzeni ko-
rumayı hedefledikleri mesajını vermeyi 
amaçlamaktadır.

Nitekim Japonya’nın müzakerelerin 
2017 yılında tamamlanmasına yönelik 
olarak ortaya koyduğu siyasi iradenin ar-
kasında ABD’nin Trans-Pasifik Ortaklığı’n-
dan (TPO) çekilmesinin önemli bir payı 

bulunmaktadır. ABD’nin TPO’dan çekil-
mesinin ardından, geriye kalan 11 ülkenin 
müzakere ettiği Kapsamlı ve Progresif 
Trans-Pasifik Ortaklığı müzakereleri de Ja-
ponya öncülüğünde geçtiğimiz günlerde 
tamamlanmıştır. 

Anlaşmanın stratejik öneminin yanı 
sıra her iki tarafın ekonomisine de ticaret 
ve yatırımları artırmak yoluyla olumlu 
katkılar sağlaması beklenmektedir. Bu an-
lamda, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin 
2018 yılının Ocak ayında Japon iş dün-
yasının otuz temsilcisi ile birlikte Balkan 
ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret basın-
da da geniş yer bulmuştur43.  Başbakan 
Abe’nin Romanya, Estonya, Letonya ve 
Litvanya’nın yanı sıra 2018 yılının ilk ya-
rısında AB Dönem Başkanlığı'nı devralan 
Bulgaristan’a yönelik ziyareti, Anlaşmanın 
onay sürecinin hızlandırılmasının yanı 
sıra, Japonya’nın AB ülkeleri ile ticaret ve 
yatırım ilişkilerini geliştirerek Anlaşma’nın 
faydalarını somutlaştırma isteğini de or-
taya koymaktadır.

Sonuç olarak, Güney Kore ve Kana-
da’nın ardından Japonya ile akdedilen 
Anlaşma, AB’nin Ticaret Politikası’nda son 
on yılı aşkın süredir çok taraflı platform-
dan ikili veya bölgesel ticaret anlaşmaları 
yoluyla ticaretin serbestleştirilmesi ve 
ticaret kurallarının geliştirilmesine yö-
nelik eksen kaymasının önemli yapı taş-
larından birini oluşturmaktadır. AB’nin 
müzakere ettiği ülke profili ile STA’ların 
kapsamındaki gelişim, bu Anlaşmaların 
dışında kalan rakip ülkeler ve gelişme 
yolundaki ülkelerin ticaret politikaları 
açısından dinamik bir çıpa teşkil etmek-
tedir. Şüphesiz, bunun yaratacağı domi-
no etkisi44, son yıllarda bölgesel ticaret 
anlaşmalarının artması ve kapsamlarının 
derinleşmesine yönelik küresel eğilimleri 
daha da pekiştirecektir.
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