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ÖNSÖZ
“Türkiye’nin AB Uzmanı” olarak adlandırılan Vakfımız, 1965 yılından beri ülkemizin uluslararası ilişkileri ve özellikle AB sürecini yakından izlemekte ve araştırmaları, yayınları ve
projeleri ile bu sürece katkıda bulunmaktadır. 3 Ekim 2005 itibarıyla başlayan AB katılım
süreci, 14 faslın açılmasının AB Konseyi kararı ve GKRY’nin tek taraﬂı vetosu nedeniyle
bloke edilmesine rağmen, her fasılda uyum sürecinin gerçekleştirilmesi hedeﬁ doğrultusunda devam etmektedir. Bunun yanında, mülteci konusundaki AB-Türkiye Eylem Planı
ve Vize Serbestliği Diyoloğu son dönemin en güncel ve kritik işbirliği alanlarından birini
oluşturmaktadır. İlişkilerde özellikle iş dünyasını da yakından ilgilendiren diğer önemli bir
konu ise Mayıs 2015 tarihinde iki tarafın niyet beyanı ile başlatılan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecidir. Bu sürecin, hem Gümrük Birliği’nin işleyişinde karşılaşılan sorunların
aşılması, hem de Gümrük Birliği’nin yeni alanlara genişletilmesi açısından olumlu etkileri
olacağı değerlendirilmektedir. Gümrük Birliği’nin genişletilmesi çerçevesinde tarım ve
hizmet sektörleri ile kamu alımlarının Gümrük Birliği’nin kapsamına dâhil edileceği öngörülmektedir.
Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörü, tarım ürünleri ve kamu alımlarını da kapsayacak
şekilde güncellenmesinin, Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu bir etki yaratması beklenmektedir. Henüz bu etkinin hangi ölçüde olacağı bilinmese de söz konusu etkinin olası
büyüklüğünü ölçmeye yönelik çalışmalar başlamıştır. Bu alanda başlatılan çalışmalara bir
katkı sağlaması hedeﬂenen bu kitapta, hizmetler sektörü incelenmektedir. Bu doğrultuda, hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’ne dâhil edilmesine ilişkin olası senaryolar ele
alınırken Türkiye’de hizmetler sektörünün durumu araştırılmakta ve Gümrük Birliği’nin
hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin Türkiye açısından sunduğu fırsatlar ve zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması hedeﬂenmektedir.
Öte yandan, Türkiye ve AB arasında hizmet ticaretine ilişkin müzakerelerin hâlihazırda
üyelik müzakerelerinin bir parçasını oluşturduğu da unutulmamalıdır. Her ne kadar hizmet ticareti müzakereleri son dönemde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile gündeme
gelmeye başladıysa da bu alandaki girişimlerin esasında Türkiye ve AB arasındaki ortaklık
ilişkisinin kurulduğu yıllara dayandığını söylemek mümkündür. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye ve AB arasında 50 yıllık bir geçmişi olan ve 2005 yılından bu yana üyelik
müzakereleri kapsamında devam eden hizmet ticaretine ilişkin müzakerelerin temeli, hizmetlerin serbest dolaşımı ilkesine dayanmaktadır. Bu alandaki AB mevzuatının ve AB’deki
uygulamaların incelenmesi Türkiye’nin uyum sürecine ve Gümrük Birliği’nin güncellen-

mesine de ışık tutacaktır. Bu doğrultuda, söz konusu çalışma hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’ne dâhil edilmesinin de ötesinde, bu alandaki AB mevzuatını ve uygulamalarını
incelerken Türkiye’nin üyelik müzakereleri kapsamında AB’ye uyumunu değerlendirerek
hizmetlerin serbest dolaşımı konusuna daha bütüncül bir açıdan yaklaşmayı amaçlamaktadır.
Yayınımızın Türkiye’nin AB katılım süreci ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında hizmetler sektörünün durumu ile ilgili bir başvuru kaynağı olması temennisi ile iyi
okumalar dileriz.
İktisadi Kalkınma Vakfı

GİRİŞ
Gümrük Birliği
yürürlüğe girdiğinde
Türkiye pazarını AB
rekabetine açarak
Türkiye’de o dönemde
gelişmekte olan
sanayi sektörünün
yeni yatırım alanlarına
yönelmesine ve
rekabetin getirdiği
koşullara uyum
sağlamasına katkıda
bulundu.

Türkiye ve AB arasında yürürlüğe girdiği günden bu
yana herhangi bir değişime uğramadan uygulanan
Gümrük Birliği 2015 yılında 20’nci yılını geride bıraktı.
Her ne kadar Gümrük Birliği geçtiğimiz 20 yılda herhangi bir değişikliğe uğramasa da küresel sistemde büyük
değişiklikler yaşandı. 1996 yılında yalnızca 15 üye ülkesi
olan AB, 2016 yılında 28 üyesi olan dünyanın en büyük
ekonomisine dönüştü. AB’deki değişikliklerin yanı sıra,
geçtiğimiz 20 yılda Türkiye’de de büyük bir dönüşüm
yaşandı. Bu süre içinde Türkiye’nin milli geliri dört katına
çıkarken, dış ticaret hacmi de 400 milyar dolara ulaştı.
1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ve AB arasındaki ticaret entegrasyonu güçlendi ve ikili ticaretin değeri dört kattan fazla arttı. Benzer şekilde, karşılıklı olarak gümrük vergilerinin, miktar
sınırlamalarının ve harçların kaldırılması Türkiye’de üretimin artmasını sağlarken, Avrupalı üreticileri Türkiye’ye
yatırım yapmaya teşvik etti. Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye
sağladığı avantajlardan bir diğeri de Türkiye’de üretilen
ürünlerin kalitesinin geliştirilmesi ve AB müktesebatıyla
uyum sağlanması oldu. Gümrük Birliği yürürlüğe girdiğinde Türkiye pazarını AB rekabetine açarak Türkiye’de
o dönemde gelişmekte olan sanayi sektörünün yeni
yatırım alanlarına yönelmesine ve rekabetin getirdiği
koşullara uyum sağlamasına katkıda bulundu.
Her ne kadar Gümrük Birliği başta Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümü olmak üzere, Türkiye ve AB
arasındaki ticaretin gelişmesine büyük ölçüde katkıda
bulunsa da bugün gelinen noktada hem Türkiye ve
AB’deki dönüşüm hem de küresel ticaret sistemindeki
değişikliklere cevap veremiyor. Gümrük Birliği’nin yapısındaki asimetrinin yanı sıra, bu durumun en temel
nedenlerinden birini Gümrük Birliği’nin yalnızca sanayi
ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsaması oluşturuyor. Bilindiği üzere, Gümrük Birliği bugünkü kapsamıyla Türkiye ekonomisinin yalnızca yüzde 20’sini oluşturan bir alanı etkiliyor. Fakat, teknolojik gelişmelerin
ön plana çıkması ve hatta son yıllarda 4’üncü Sanayi
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Devrimi’nin konuşulur olmasıyla tüm dünyada önemli bir ticaret kalemi haline gelen hizmetler sektörünün
Gümrük Birliği’nin kapsamı dışında kalması, Gümrük Birliği’nin Türkiye ve AB arasında ticareti daha fazla geliştirebilme potansiyelinin altında kalmasına neden oluyor.
Öte yandan, günümüzde AB’nin küresel hizmet ticaretinde lider pozisyona gelmiş olması ve dahası 2006 yılından bu yana üçüncü ülkelerle müzakere ettiği serbest
ticaret anlaşmalarının (STA) hizmet ticaretini de kapsayacak şekilde tasarlanması Türkiye’nin AB ile olan ticari
ilişkilerinde büyük bir ticaret sapmasına neden olmaya
başladı. Özellikle 2013 yılında küresel hizmet ticaretinin
lideri konumundaki AB ve ABD’nin hizmet ticaretini de
içerecek şekilde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na (Transatlantic Trade and Investment Partnership –
TTIP) ilişkin müzakerelere başlaması üzerine, Türkiye de
karar alma mekanizmalarına ilişkin hâlihazırda büyük bir
asimetri içeren Gümrük Birliği’nin hem güncellenmesi
hem de ticarete konu yeni alanların da dâhil edilerek
genişletilmesi için çalışmalara başladı.
2014 yılının başında Türkiye’nin girişimiyle başlayan Avrupa Komisyonu ile görüşmeler ve sonrasında
devam eden Yüksek Düzeyli Memurlar Çalışma Grubu
teknik görüşmelerinin 2015 yılının Mayıs ayında tamamlanmasıyla Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin
anlaşmaya varıldı. Son olarak, 12 Mayıs 2015 tarihinde
dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Avrupa
Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström arasında mutabakat zaptının imzalanmasıyla
iki tarafın da etki analizlerini tamamlamasının ardından
2017 yılının ilk çeyreğinde müzakerelere başlanmasına
karar verildi.
Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörü, tarım ürünleri
ve kamu alımlarını da kapsayacak şekilde güncellenmesi hiç şüphesiz Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir
etki yaratacak. Henüz bu etkinin hangi ölçüde olacağı
bilinmese de söz konusu etkinin olası büyüklüğünü ölçmeye yönelik çalışmalar başlamış durumda. Bu alanda
başlatılan çalışmalara bir katkı sağlaması hedeflenen bu

Gümrük Birliği’nin
hizmetler sektörü,
tarım ürünleri ve
kamu alımlarını da
kapsayacak şekilde
güncellenmesi hiç
şüphesiz Türkiye
ekonomisi üzerinde
büyük bir etki
yaratacak.
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Türkiye ve AB arasında
hizmet ticaretine
ilişkin müzakerelerin
hâlihazırda üyelik
müzakereleri
kapsamında ele
alındığını unutmamak
gerekiyor.

çalışmada da hizmetler sektörü inceleniyor. Bu doğrultuda, hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’ne dâhil edilmesine ilişkin olası senaryolar ele alınırken Türkiye’de
hizmetler sektörünün durumu inceleniyor ve Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde
genişletilmesinin Türkiye açısından sunduğu fırsatlar
ve zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması
amaçlanıyor.
Öte yandan, Türkiye ve AB arasında hizmet ticaretine ilişkin müzakerelerin hâlihazırda üyelik müzakereleri
kapsamında ele alındığını unutmamak gerekiyor. Her
ne kadar hizmet ticareti müzakereleri son dönemde
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile gündeme gelmeye başladıysa da bu alandaki girişimlerin esasında
Türkiye ve AB arasındaki ortaklık ilişkisinin kurulduğu
yıllara dayandığını söylemek mümkün. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye ve AB arasında 50 yıllık bir
geçmişi olan ve 2005 yılından bu yana üyelik müzakereleri kapsamında devam eden hizmet ticaretine ilişkin müzakerelerin konunun bütününü kavrayabilmek
adına hizmetlerin serbest dolaşımı çerçevesinde ele
alınmasında fayda var. Bu durumda, bu alandaki AB
mevzuatının ve AB’deki uygulamaların incelenmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, söz konusu çalışma
hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’ne dâhil edilmesinin de ötesinde, bu alandaki AB mevzuatını ve uygulamalarını incelerken Türkiye’nin üyelik müzakereleri kapsamında AB’ye uyumunu değerlendirerek hizmetlerin
serbest dolaşımı konusuna daha bütüncül bir açıdan
yaklaşmayı amaçlıyor.

NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMA?
Hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’ne dâhil edilmesinin Türkiye’ye etkisini ve bu etkinin büyüklüğünü hiç şüphesiz öncelikle serbestleşmenin kapsamı
belirleyecek. Bunun temel nedeni ise, mal ticaretinde
geçerli olan gümrük tarifeleri ve tarife dışı engellerin aksine, hizmet ticaretinde pazara erişim açısından
esas engellerin ulusal mevzuat ve düzenleyici çerçeve
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tarafından oluşturulması. Böylece, tarafların mutabık
kalacakları serbestleşme modeli ve bu doğrultuda belirlenecek olan mevzuat uyum derecesi, söz konusu
engellerin ne dereceye kadar ortadan kaldırılacağı ve
Türkiye ile AB ekonomilerinin bundan nasıl etkileneceği konusunda denklemin ana faktörlerinden birini
oluşturuyor.

Nasıl Bir Serbestleşme Modeli?
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde serbestleşmenin kapsamı ve hangi sektörleri kapsayacağına ilişkin müzakereler henüz başlamamış olsa da, AB’nin
üçüncü ülkeler ile kurduğu ortaklık modelleri temel alınarak bazı çıkarımlar yapmak mümkün. AB’nin üçüncü
ülkelerle kurduğu ortaklık modellerinin sınıflandırması
yapıldığında beş farklı kategori ortaya çıkıyor. Bunlardan
ilki, AB’nin 1960’larda Türkiye ve Yunanistan’la imzaladığı ve üyelik perspektifi içeren Ortaklık Anlaşması temelinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği. İkincisi ise, AB’nin
Malta ve GKRY ile kurduğu, Gümrük Birliği’ne kıyasla
daha kısıtlı bir ortaklığı içeren model1. Bu iki modelden
ilki hâlihazırda Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni oluşturduğu; ikincisi ise kapsam olarak daha dar olduğu için, bu
iki ortaklık modelinin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
sürecinde seçenekler dışında kalacağını tahmin etmek
zor değil.

Hizmetler sektörünün
Gümrük Birliği’ne dâhil
edilmesinin Türkiye’ye
etkisini ve bu etkinin
büyüklüğünü, hiç
şüphesiz öncelikle
serbestleşmenin
kapsamı belirleyecek.

AB’nin üçüncü ülkelerle kurduğu ortaklık modellerinden geriye kalan üç model, Türkiye-AB Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi sürecinde masaya yatırılacak
seçenekler olarak adlandırılabilir. Bu durumda, tarafların
ele alacağı modeller, Avrupa Ekonomik Anlaşması (AEA)
modeli, derin ve kapsamlı serbest ticaret anlaşması modeli ve salt ticari çıkarların ön planda olduğu STA modeline dayalı ortaklık olarak öne çıkıyor.

Graﬁk 1: AB’nin Kurduğu Ortaklık Modelleri ve Entegrasyon Seviyesi
Serbest Ticaret
Anlaşmaları

Derin ve
Kapsamlı
STA’lar

Olası Gümrük
Birliği’ne Dayalı
Ortaklık

Gümrük
Avrupa
Birliği’ne Dayalı
Ekonomik
Ortaklık
Anlaşması Modeli
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Derin ve kapsamlı
STA’lar, söz konusu
ülkeyi AEA gibi
AB politikalarına
tamamen bağımlı
hale getirmediği için
gelecekte ortaya
çıkabilecek zorluklara
ilişkin önceden tedbir
alınmasına olanak
sağlıyor.

AB üye ülkeleri ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn
arasında 1994 yılında yürürlüğe giren ve AEA’yı kuran
AEA Anlaşması modeli, tam mevzuat uyumuna dayalı
bir serbestleşme modeli sunmakla birlikte hizmet ticaretinin ideal koşullarda serbestleşmesini sağlıyor. Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde söz
konusu model üzerinde mutabakata varılması durumunda Türkiye, AB’nin hizmetlerin serbest dolaşımına
ilişkin tüm müktesebatını üstlenmeyi ve uygulamayı
kabul edecek. Bu doğrultuda, Türkiye 2006/123/AT sayılı
Hizmetler Yönergesi ve 2013/55/AB2 sayılı Mesleki Yeterlilikler Yönergesi gibi hizmetlerin serbest dolaşımına
ilişkin belirlenen temel düzenlemelere uyum sağlamak
durumunda kalacak. Böylece, ulusal mevzuattan veya
düzenleyici çerçeveden kaynaklanan engeller ortadan
kaldırılırken, Türkiye’nin yapacağı mevzuat uyumu ile
AB üyelik sürecinde de yerine getirilmesi gereken birçok reformun gerçekleşmesine olanak sağlayacağı öngörülebilir.
Öte yandan, AEA modelinin anlaşmanın kapsadığı alanlarda Türkiye’yi AB politikalarına bağımlı hale
getireceğini unutmamak gerekiyor. AEA modelinin
uygulanması durumunda Gümrük Birliği’nin hâlihazırdaki yapısıyla yalnızca dış ticaret politikası açısından var
olan bağımlılık, AB Tek Pazarı’nı oluşturan tüm politika
alanlarında olacak. Bu durum, Türkiye’nin AB üyeliğinin
“makul” bir sürede gerçekleşmemesi durumunda Türkiye açısından bir dezavantaja dönüşebilir ve 20 yıl önce
yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin bugün yaşadığı sorunların tekrarlanmasına neden olabilir3.
Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde, AB’nin Ukrayna, Gürcistan ve Moldova ile akdettiği derin ve kapsamlı STA modelinin uygulanması
durumunda ise belirli alanlarda mevzuat uyumuna
gidileceği; belirli alanlarda da bazı taahhütlerde bulunulurken birtakım sınırlamaların da devam edeceğini
söylemek mümkün. Bilindiği üzere, 2000’li yılların ortalarından itibaren AB’nin ikili ticaret anlaşmalarına yönelmesiyle komşu ülkelerle derin ve kapsamlı STA’lar
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imzalanmaya başladı. STA’lara kıyasla rekabet, kamu
alımları ve fikri mülkiyet hakları gibi alanları da kapsayan ve düzenleyici hükümler içeren derin ve kapsamlı
STA’lar söz konusu ülkelerin AB İç Pazarı’na daha fazla
entegre olmasını amaçlıyor.
Bu modelin Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde uygulanması durumunda, Türkiye’nin AB ile mevzuat uyumunun ileri olduğu alanlarda
mevzuat uyumuna giderken, mevzuat uyumunun düşük olduğu alanlarda ise bazı taahhütlerde bulunmasının yanı sıra sınırlandırmalara gideceği de tahmin edilebilir. Dolayısıyla, söz konusu modelin AEA modeline
göre getireceği kazanımların daha sınırlı olacağını söylemek mümkün. Öte yandan, derin ve kapsamlı STA’lar,
söz konusu ülkeyi AEA gibi AB politikalarına tamamen
bağımlı hale getirmediği için gelecekte ortaya çıkabilecek zorluklara ilişkin önceden tedbir alınmasına olanak
sağlıyor.
Son olarak, AB’nin komşu ülkelerle imzaladığı ve
daha derin ticari ilişkileri kapsayan anlaşmaların aksine,
daha geniş bir coğrafyada müzakere ettiği ve salt ticari ilişkiler üzerine kurulu STA modelinde ise, tarafların
üzerinde anlaşmaya vardığı belirli sektörler kapsamında
karşılıklı pazarların açılması, bu alanlarda yabancı yatırıma izin verilmesi ve ayrımcı uygulamaların ortadan
kaldırılması öngörülüyor. Yukarıda bahsedilen tüm serbestleşme modelleri arasında bütünleşme seviyesi en
asgari seviyede olan STA modeli, Türkiye’nin kısa dönemde korumacı olmak istediği alanlarda kısıtlamaları
devam ettirmesine olanak sağlayabilir. Öte yandan, Türkiye’nin uyguladığı yöntem gibi AB’nin de belirli kısıtlamalara gitmesinin, Türkiye’nin AB İç Pazarı’na tam olarak
erişimine engel olacağını hatırlamakta fayda var. Benzer
şekilde, Türkiye’nin üyelik hedefi açısından ele alındığında, söz konusu serbestleşme modeli mevzuat uyumu
içermediği için bu modelin Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerine katkı sağlayacağını söylemek oldukça zor.
Hal böyle olunca, Türkiye ve AB arasında Gümrük
Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerin başla-

Türkiye ve AB arasında
Gümrük Birliği’nin
güncellenmesine
ilişkin müzakerelerin
başlamasından
önce hazırlanan
bu çalışma ile olası
senaryolar dâhilinde
mevcut durumun bir
fotoğrafının çekilmesi
öngörülüyor.
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Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi
sürecinde izlenecek
serbestleşme
modelinin henüz
belli olmaması
durumundan
hareketle söz konusu
çalışma bu alandaki
farklı seçenekleri
değerlendirmek
amacıyla beş
bölümden oluşuyor.

masından önce hazırlanan bu çalışma ile yukarıda sıralanan olası senaryolar dâhilinde mevcut durumun bir
fotoğrafının çekilmesi öngörülüyor. Böylece, Türkiye ve
AB arasında hizmetlerin serbest dolaşımını bu alanda
Türkiye ve AB arasındaki 50 yıllık müzakere geçmişinden
üyelik müzakerelerine ve AB’nin bu alandaki düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede ele alan çalışmanın
bugün gelinen noktada Gümrük Birliği’nin hizmetler
sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi konusunda bazı çıkarımlarda bulunması amaçlanıyor.

Çalışmanın Yapısı
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde izlenecek serbestleşme modelinin henüz belli olmaması
durumundan hareketle söz konusu çalışma bu alandaki farklı seçenekleri değerlendirmek amacıyla beş
bölümden oluşuyor. Bu kapsamda, ilk bölümde AB’de
hizmetlerin serbest dolaşımı detaylı bir şekilde incelenirken, son gelişmeler ışığında Birlik genelinde yürürlüğe koyulan düzenlemeler ele alınıyor. İkinci bölümde,
hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin büyük öneme
sahip bir konu olan mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması ve bu alanda AB’de yürürlükte olan düzenlemeler
inceleniyor.
Bu doğrultuda, üçüncü bölümde Türkiye ile AB
arasında 50 yılı aşkın süredir gündemde olan hizmet
ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin müzakereler ve
Türkiye’nin üyelik müzakereleri sürecinde 3’üncü fasıl
kapsamındaki durumu irdeleniyor. Böylece, söz konusu
çalışma bir yandan üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye ve AB arasındaki hizmetlerin serbest dolaşımı konusuna bir ışık tutmaya çalışırken, öte yandan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde tam mevzuat uyumu
içeren AEA modeli üzerinde anlaşmaya varılması senaryosu dâhilinde Türkiye’nin Birlik mevzuatına uyumuna
ilişkin bir değerlendirme sunuyor.
Çalışmanın dördüncü bölümünde ise, küresel ticaret sistemindeki yeni eğilimler ele alınırken Gümrük
Birliği’nin güncellenmesine ilişkin anlaşmaya giden sü-
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reçte küresel düzeyde yaşanan gelişmelere değiniliyor.
Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin
güncellenmesine ilişkin konuları son yıllarda AB gündeminde ilk sıralara taşımasının nedenleri daha ayrıntılı
inceleniyor. Son olarak, çalışmanın beşinci bölümünde
Türkiye’de hizmetler sektörünün yapısı ile Türkiye ve AB
arasındaki hizmet ticareti verileri üzerinden Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye açısından bir fırsat mı;
yoksa bir tehdit mi olduğu sorusuna bir cevap aranıyor.

BÖLÜM 1: AB’DE HİZMETLERİN
SERBEST DOLAŞIMI
Kavramsal Çerçeve: Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
AB İç Pazarı’nın tam anlamıyla oluşturulmasının
en önemli gereklerinden biri olan hizmetlerin serbest
dolaşımı; malların, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı ile birlikte 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile kurulan, o dönemki adıyla, Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun dört serbestisinden birini oluşturuyor.
AB İç Pazarı ise, AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın
(ABİHA) 26’ncı maddesinde tekrarlanarak “Antlaşmaların
hükümlerine uygun olarak, içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı,
iç sınırların olmadığı bir alan” olarak tanımlanıyor.
Serbest dolaşım kavramının en önemli unsuru, AB
Üye Devletlerinin diğer Üye Devletlerin mallarına, sermayesine, işçi veya serbest meslek kapsamında ekonomik faaliyet gösterecek gerçek ya da tüzel kişilere kendi
vatandaşlarına uyguladığından farklı bir muamelede
bulunmasının ve vatandaşlığa dayalı ayrımcılık ya da
kısıtlamalar getirmesinin yasaklanması olarak öne çıkıyor. ABİHA’nın 56 ile 62’nci maddeleriyle düzenlenen ve
serbest dolaşım haklarından birini oluşturan hizmetler,
ücret karşılığı yapılan, sınai ve ticari faaliyetler ile zanaat
faaliyetleri ve serbest meslek faaliyetlerini içeren ekonomik faaliyetler olarak tanımlanıyor. Söz konusu serbesti
kapsamına, yalnızca hizmet sunanlar değil; aynı zamanda hizmet alıcılar da dâhil ediliyor.

Serbest dolaşım
kavramının en
önemli unsuru, AB
Üye Devletlerinin
diğer Üye Devletlerin
mallarına, sermayesine,
işçi veya serbest
meslek kapsamında
ekonomik faaliyet
gösterecek gerçek
ya da tüzel kişilere
kendi vatandaşlarına
uyguladığından
farklı bir muamelede
bulunmasının
ve vatandaşlığa
dayalı ayrımcılık
ya da kısıtlamalar
getirmesinin
yasaklanması olarak
öne çıkıyor.
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ABİHA’nın 49 ile
55’inci maddeleriyle
düzenlenen iş kurma
hakkı, Üye Devlet
vatandaşlarının diğer
bir Üye Devlette kalıcı
olarak ekonomik
amaçlı faaliyet
göstermek, herhangi
bir engellemeye maruz
kalmaksızın hizmet
sunmak veya mesleki
faaliyette bulunmak
üzere iş kurması olarak
tanımlanıyor.

Yukarıdaki tanımda da görüldüğü üzere, hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin öne çıkan en önemli unsurlardan biri hizmetin başka bir AB üyesi ülkede “geçici”
olarak yerine getiriliyor olması. Bu durum, farklı hukuki
sonuçlar doğuracağı için ABİHA’da hizmet sunumunun
geçici veya kalıcı olarak yapılmasına göre ayrılmasından
kaynaklanıyor. Bu durumda, hizmetin bir AB Üye Devleti
vatandaşı tarafından diğer bir Üye Devlette kalıcı olarak yerine getirilmesi iş kurma hakkı kapsamına giriyor.
Diğer bir deyişle, ABİHA’nın 49 ile 55’inci maddeleriyle
düzenlenen iş kurma hakkı, Üye Devlet vatandaşlarının
diğer bir Üye Devlette kalıcı olarak ekonomik amaçlı faaliyet göstermek, herhangi bir engellemeye maruz kalmaksızın hizmet sunmak veya mesleki faaliyette bulunmak üzere iş kurması olarak tanımlanıyor. Tanımdan da
anlaşılacağı üzere, iş kurma hakkının kapsamına serbest
çalışan kişi veya Birlik hukukunca şirket olarak başka bir
AB üye ülkesinde o ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı koşullar altında ekonomik faaliyete başlama ve
bu faaliyeti devam ettirmek giriyor. Yukarıda belirtildiği
üzere, hizmet sunma ve iş kurma hakkı arasındaki fark,
ilkinin geçici; ikincisinin ise kalıcı olarak gerçekleştirilmesinden kaynaklanıyor.
Tüm bunların yanında, hizmetlerin Birlik içinde serbest dolaşımına ilişkin getirilen kısıtlamaların da olduğunu unutmamak gerekiyor. ABİHA’nın 51’inci maddesinde belirtildiği üzere, kamusal yetkinin geçici olarak
kullanılmasına ilişkin faaliyetler özel istisna nedenini
oluştururken, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel
sağlık ise hizmet sunmak veya iş kurmak için genel istisna sebeplerini oluşturuyor. Öte yandan, söz konusu
istisna sebeplerinin orantılı ve ayrımcılık amacı gütmeyen şekilde uygulanması gerekiyor.

Hizmetlerin Serbest Dolaşımında Yeni Dönem
Hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin AB’nin temellerinin atıldığı ilk yıllarda yapılan düzenlemelere bakıldığında, hizmetler sektörünün ekonomideki payının ve
öneminin günümüzdeki boyutlarda olmaması nede-
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niyle hizmetlerin detaylı bir tanımının yapılmadığı; malların, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımına girmeyen konuların hizmetler kapsamında değerlendirildiği
görülüyor. ABİHA’nın 57’nci maddesinde, hizmetlerin,
yani sınai ve ticari faaliyetler ile zanaat faaliyetleri ve serbest meslek faaliyetlerini içeren ekonomik faaliyetlerin,
AB hukukunca malların, kişilerin ve sermayenin serbest
dolaşımına ilişkin hükümlerin dışında kalan alanları
oluşturduğu belirtiliyor.
Hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin Birlik içinde
genel bir düzenlemeden ziyade yıllar içerisinde Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarınca oluşan içtihatla
ortaya çıktığı görülüyor. Benzer şekilde, mali hizmetler, ulaştırma, telekomünikasyon, yayıncılık ve mesleki
yeterliliklerin tanınması alanlarında yürürlüğe koyulan
ikincil mevzuatla hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin
sektör bazlı düzenlemelerin sayısının yıllar içerisinde artırıldığını söylemek mümkün. Ne var ki, söz konusu içtihat ve ikincil mevzuat zaman ve kapsam bakımından
hizmetlerin serbestçe dolaşabildiği bir İç Pazar oluşturma konusunda, malların serbest dolaşımına kıyasla
daha zayıf kalıyor. AB’de malların serbest dolaşımı önündeki engellerin 1980’lerin ortasında, özellikle Avrupa Tek
Senedi ile ortadan kaldırılmasının ardından, İç Pazar’ın
oluşumu için vazgeçilmez unsurlardan hizmetlerin serbest dolaşımıyla ilgili Birliğin somut adımlar atması ancak 2000’li yıllarda gerçekleşiyor6.
2000’li yılların başında hizmetler sektörü AB ekonomisinin yüzde 70’ini oluşturacak kadar büyüse de, Üye
Devletlerin hizmet pazarlarının büyük ölçüde kapalı
olması rekabeti azaltırken fiyatları artırıyor. Bu nedenle,
uzun yıllar boyunca AB içinde hizmet ticareti yalnızca
yüzde 20 seviyelerinde kalıyor. Bunun üzerine, 2000 yılı
Mart ayında düzenlenen Lizbon Zirvesi’nde AB liderleri
sınır ötesi hizmet sunumu önündeki engelleri kaldırmak
amacıyla Komisyon’dan bir strateji hazırlanmasını talep
ediyor.
AB’yi rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi haline getirmeyi öngören Lizbon Stratejisi doğrultusunda kabul

Hizmetlerin serbest
dolaşımına ilişkin
Birlik içinde genel bir
düzenlemeden ziyade
yıllar içerisinde Avrupa
Birliği Adalet Divanı
kararlarınca oluşan
içtihatla ortaya çıktığı
görülüyor.
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AB’yi rekabetçi
ve dinamik bilgi
ekonomisi haline
getirmeyi öngören
Lizbon Stratejisi
doğrultusunda kabul
edilen Hizmetler için İç
Pazar Stratejisi’nde bilgi
toplumuna dönüşüm
ile bilgiye erişimin
kolaylaşmasının ve
yenilikçiliğin sınırötesinde yayılma
hızının artmasının
hizmetler sektörü
açısından yeni bir
dinamizm yarattığı
belirtiliyor.

edilen Hizmetler için İç Pazar Stratejisi’nde (An Internal
Market Strategy for Services), bilgi toplumuna dönüşüm
ile bilgiye erişimin kolaylaşmasının ve yenilikçiliğin sınır-ötesinde yayılma hızının artmasının hizmetler sektörü açısından yeni bir dinamizm yarattığı belirtiliyor. Birlik
içinde hizmetlerin serbest dolaşımı önündeki engellerin
kaldırılarak bu dinamizmin harekete geçirileceği vurgulanan Stratejide, böylece rekabet ve büyüme artırılırken
daha fazla iş imkânı yaratılacağının altı çiziliyor.
Hizmetlerin serbest dolaşımı önündeki engellerin
kaldırılmasına yönelik adımların sıralandığı Stratejide, hâlihazırda yürürlükte olan düzenlemelerin gözden geçirileceği ve aynı zamanda yasal düzenlemeler dışında bazı
önlemler alınacağı belirtilirken, bunların tek başlarına
Hizmetler için İç Pazar’ın oluşturulmasında yeterli olmayacağının; bu nedenle hizmetlerin serbest dolaşımına
ilişkin yatay bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor7. Komisyon böylece, 2000’li yılların ortasında kabul
edilecek Hizmetler Yönergesine ilişkin ilk sinyalleri veriyor.

Hizmetler Yönergesi
AB İç Pazarı’nın etkin bir şekilde işleyebilmesi için
hizmetlerin serbest dolaşımı ve hizmet sunanların AB
Üye Devletlerinde iş kurma hakkı önündeki engellerin
kaldırılması amacıyla 2004 yılında Komisyon tarafından
sunulan Hizmetler Yönergesi, 2006 yılında Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey tarafından kabul edildi. Hizmet
pazarının bütünleşmesini hedefleyen 2006/123/AT sayılı Hizmetler Yönergesinin tüm Üye Devletler tarafından
iç hukuka aktarılması için ise son tarih 28 Aralık 2009
olarak belirlendi.
33 sayfa uzunluğundaki Hizmetler Yönergesi ile Birlik ekonomisinin yüzde 70’ini oluşturan hizmetler sektöründe hem işletmelerin hem de tüketicilerin işleyen
bir “Hizmetler İç Pazarı” içinde ekonomik büyüme potansiyellerini gerçekleştirmeleri hedefinin yanı sıra, idari
sadeleştirme yoluyla da daha etkin ve şeffaf süreçlerin
geliştirilmesi öngörülüyor8. Yönerge aynı zamanda, yukarıda belirtildiği gibi, hizmetlerin serbest dolaşımına
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ilişkin ABAD’ın konu hakkındaki içtihadının ve zaman
içerisinde ortaya çıkan bazı temel ilkelerin mevzuata
geçirilmesini de sağlıyor. Bu noktada, Hizmetler Yönergesinin hizmet sunumu ve iş kurma hakkına ilişkin Üye
Devletler için tek tip kurallar getirmekten ziyade serbest
dolaşımı engelleyici, ayrımcılık içeren düzenleme ve uygulamaların ortadan kaldırılması ile idari sadeleştirme
odaklı bir yaklaşım getirdiğini söylemek mümkün.
Tablo 1: Hizmetler Yönergesinin Kapsamına Giren Sektörler ve Örnekler*
Hizmetler Yönergesinin Kapsamına Giren Sektörler
Dağıtım sektörü

Örnek: Mal ve hizmetlerin toptan ve
perakende satışına yönelik hizmetler

Düzenlenmiş mesleklerin kapsamına
giren sektörler

Örnek: Hukuki ve mali danışmanlık
hizmetleri, mimarlık ve mühendislik
hizmetleri, muhasebe hizmetleri

İnşaat hizmetleri
Zanaatkârlık hizmetleri

Örnek: Marangozluk, tesisatçılık, tamircilik
hizmetleri

Ticarete ilişkin hizmetler

Örnek: Oﬁs bakım hizmetleri, yönetim
danışmanlığı, etkinlik yönetimi, borç
tahsilatı, reklamcılık ve işe alım hizmetleri

Turizm hizmetleri

Örnek: Seyahat acenteleri hizmetleri

Eğlence sektörü

Örnek: Spor tesisi ve eğlence parkı
hizmetleri

Ekipman montaj ve bakım hizmetleri
Bilişim hizmetleri

Örnek: Yazılı ve çevrimiçi yayıncılık,
haber ajansları, bilgisayar programlama
hizmetleri

Yemek ve barınma hizmetleri

Örnek: Otel, restoran ve ikram hizmetleri

Özel eğitim ve öğretim hizmetleri

Örnek: Özel okul, dil kursu ve sürücü
kursu hizmetleri

Kiralama ve leasing hizmetleri

Örnek: Araba kiralama hizmetleri

Emlak hizmetleri
Ev destek hizmetleri

Örnek: Bahçe düzenleme, çocuk ve yaşlı
bakımı, temizlik hizmetleri

*Tabloda belirtilen sektörler kapsamındaki örnekler yalnızca söz konusu hizmetlerle sınırlı değildir.
Kaynak: Avrupa Komisyonu İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü
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Hizmetler sektörünün
yapısı gereği
çok geniş olması
nedeniyle Hizmetler
Yönergesi kapsamına
giren alanlar yerine
girmeyen alanları
sıralıyor.

Hizmetler Yönergesinin Kapsamı
Hizmetler sektörünün yapısı gereği çok geniş olması
nedeniyle Hizmetler Yönergesi kapsamına giren alanlar
yerine girmeyen alanları sıralıyor. Diğer bir deyişle, Yönerge açıkça kapsamı dışı bırakılanlar hariç tüm hizmet
faaliyetlerini düzenliyor. Hizmetler Yönergesinin dışında
bırakılan alanlar ise, Yönergenin 2’nci maddesinde belirtildiği üzere, ekonomik nitelikte olmayan genel yarar
hizmetleri; bankacılık ve sigorta hizmetleri gibi finansal
hizmetler; elektronik iletişim hizmetleri ve ağları; taşımacılık hizmetleri; geçici istihdam hizmetleri; genel olarak
sağlık hizmetleri; görsel-işitsel hizmetler ve radyo yayıncılığı; kumar faaliyetleri; kamusal yetkinin kullanılmasına
ilişkin faaliyetler; özellikle devlet tarafından sağlanan
sosyal hizmetler; özel güvenlik hizmetleri ve noterlik ile
icra hizmetleri olarak sıralanıyor.
Öte yandan, negatif liste yöntemi ile kapsamı belirlenen Hizmetler Yönergesinin dışında kalan sektörlerin
genel olarak ABİHA’nın 43 ile 49’uncu maddeleri arasında düzenlenen hükümlere veya AB hukukunun diğer
düzenlemelerine tabi olduğunu unutmamak gerekiyor.
Benzer şekilde, Antlaşmalar ve Birlik tasarruflarının diğer
hükümlerince düzenlenen vergilendirme de Hizmetler
Yönergesinin kapsamı dışında bırakılıyor9.

Tablo 2: Hizmetler Yönergesinin Kapsamına Girmeyen Sektörler
Hizmetler Yönergesinin Kapsamına Girmeyen Sektörler
Finansal hizmetler
Diğer AB düzenlemelerinde ele alınan elektronik iletişim hizmetleri
ABİHA’nın 6’ncı bölümünde ele alınan ulaştırma hizmetleri
Genel olarak sağlık hizmetleri
Geçici istihdam hizmetleri
Özel güvenlik hizmetleri
Görsel-işitsel hizmetler ve radyo yayıncılığı
Kumarhane hizmetleri
Özellikle devlet tarafından sağlanan sosyal hizmetler
Noterlik hizmetleri
Kaynak: Avrupa Komisyonu İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü
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Hizmetler Yönergesinde aynı zamanda, kültürel ve
dilsel çeşitlilik ile medya çoğulculuğunu korumaya ve desteklemeye yönelik Üye Devletler tarafından alınan önlemlere müdahale edilmeyeceği belirtilirken, medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne ilişkin Üye Devletler tarafından
temel kural ve ilkelerin uygulanmasına engel olunmayacağının altı çiziliyor. AB hukukunda hizmet faaliyetlerine
ilişkin belirli düzenlemelerin hâlihazırda yürürlükte olması,
Yönergenin hizmet sunumu ve iş kurma hakkına ilişkin
mevcut AB müktesebatını tamamlayıcı nitelikte olmasını
sağlıyor. Yönerge ile özel bir alana, sektöre ya da mesleğe
ilişkin düzenlemelerin çatışması durumunda ise özel düzenlemeler öncelikli olarak uygulanıyor.

Hizmetler Yönergesinin İçeriği
Sekiz bölümden oluşan Hizmetler Yönergesinin ilk
bölümünde Yönergenin hedefi ve kapsamı gibi genel
hükümlerin ortaya koyulmasının ardından, idari sadeleştirme, hizmet sunanlar için iş kurma hakkı, hizmetlerin serbest dolaşımı, hizmetlerin kalitesi, idari işbirliği,
yakınsama programı ve sonuç hükümleri ele alınıyor.
Hizmet sunanlar için iş kurma hakkının ele alındığı
Yönergenin üçüncü bölümünde, iş kurma hakkına yönelik izin sistemlerinin koşul ve prosedürlerinin vatandaşlık temelinde ayrımcılık içermemesine; kamu yararı
amacına yönelik olmasına; bu çerçevede gerekli ve
orantılı olmasına; açık, objektif, önceden bilinebilir, erişilebilir ve şeffaf olmasına ilişkin tespitin yapılması ve
söz konusu engellerin Hizmetler Yönergesine uyum
sağlamak için ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi
öngörülüyor10. Yönerge bu doğrultuda, Üye Devletler
tarafından iş kurma hakkına uygulanan bazı koşul ve
prosedürleri Yönergenin amacına uygun olmaması
nedeniyle yasaklarken bazı uygulamaları da gözden
geçirme ya da değerlendirme sürecine tabi tutulmasını
gerekli kılıyor.
Yönergede belirtildiği üzere, açıkça yasaklanan uygulamalar arasında, doğrudan veya dolaylı olarak vatandaşlığa dayalı ayrımcılık ve tüzel kişiler açısından kayıtlı

AB hukukunda hizmet
faaliyetlerine ilişkin
belirli düzenlemelerin
hâlihazırda yürürlükte
olması, Yönergenin
hizmet sunumu ve
iş kurma hakkına
ilişkin mevcut AB
müktesebatını
tamamlayıcı nitelikte
olmasını sağlıyor.
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Yönergede
belirtildiği üzere,
açıkça yasaklanan
uygulamalar arasında,
doğrudan veya dolaylı
olarak vatandaşlığa
dayalı ayrımcılık ve
tüzel kişiler açısından
kayıtlı merkezin söz
konusu Üye Devlette
bulunması şartı;
birden fazla Üye
Devlette sicile veya
meslek kuruluşuna
kayıt yasağı; izin için
ekonomik gereklilik
veya pazar ihtiyacı
ispatı koşulu ve belirli
bir süre için getirilen
ön-kayıt şartı yer alıyor.

merkezin söz konusu Üye Devlette bulunması şartı;
birden fazla Üye Devlette sicile veya meslek kuruluşuna
kayıt yasağı; izin için ekonomik gereklilik veya pazar ihtiyacı ispatı koşulu ve belirli bir süre için getirilen ön-kayıt
şartı yer alıyor11. Öte yandan, hizmet sunucunun belirli
bir yasal nitelikte kurulması, niceliksel veya bölgesel bazı
kısıtlamalar, asgari işçi sayısına ilişkin kural ve koşullar,
aynı üye devlette birden fazla iş kurma yasağı, hizmet
sunanların uyması gereken asgari veya azami tarifeler,
çoklu faaliyet alanına ilişkin kısıtlamalar gözden geçirilerek veya değerlendirilerek kabul edilebilir olup olmadığına ilişkin karar verilecek kısıtlamalar arasında yer alıyor.
Yönergede, bu koşulların veya kısıtlamaların üstün bir
kamu yararı gereğince haklı sebep oluşturmaması durumunda Üye Devletler tarafından değiştirilmesi veya
kaldırılması öngörülüyor.
Hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin hükümlerin
düzenlendiği Yönergenin dördüncü bölümünde ise,
Üye Devletlerin hizmet sunumuna ilişkin tabi oldukları
temel prensipler ve bunların istisnaları ele alınıyor. Üye
Devletlerin birbirlerinin hizmet sunucularının bu serbestiden yararlanma hakkına saygı göstermesi gerektiği
belirtilen Yönergede, Üye Devletler tarafından hizmet
sunanların yerine getirmesi istenemeyecek koşullar ve
kısıtlamalar da sıralanıyor.
Bu kapsamda, hizmet sunucuların hizmet sunduğu ülkede herhangi bir yapısının bulunması koşulu, AB
mevzuatında öngörülmediği halde meslek kuruluşlarına kayıt şartı, hizmet sunanların kendi ülkelerinde yetkili makamlardan aldığı ve bir hizmet faaliyetinin yerine
getirilmesine yönelik kimlik belgesine sahip olma şartı,
iş sağlığı ve güvenliği dışında sunulan hizmetin ayrılmaz
parçası olan teçhizat ve malzemenin kullanımına ilişkin
kural ve koşulların uygulanması ile pazarlama yöntemlerine ilişkin koşulların öne sürülmesi Yönergede açıkça
yasaklanan kısıtlamalar arasında yer alıyor.
Tıpkı iş kurma hakkında olduğu gibi, Üye Devletlerin
diğer Üye Devletlerin hizmet sunucularına ilişkin getireceği kısıtlamaların kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu
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sağlığı veya çevrenin korunmasına ilişkin nedenlere
dayanması gerekiyor. Yönergede benzer şekilde, söz
konusu kısıtlamaların vatandaşlık temelinde doğrudan
ya da dolaylı şekilde ayrımcılık içermemesi ve orantılılık
koşullarına uygun bir biçimde uygulanması gerektiği
belirtiliyor. Öte yandan Hizmetler Yönergesi;
•
•
•
•
•
•
•

Posta hizmetleri sektörü,
Elektrik sektörü,
Gaz sektörü,
Su dağıtımı ve temini ile atık su hizmetleri gibi bazı
genel ekonomik yarar hizmetleri,
96/71/AT sayılı Yönerge ile düzenlenen alanları,
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı,
77/249/AET sayılı avukatların hizmet sunma hakkının etkin bir şekilde kullanımının kolaylaştırılması
hakkında yönergenin kapsamına giren konuları kapsamı dışında bırakıyor.

Yukarıda belirtildiği gibi, AB’de hizmetlerin serbest
dolaşımına ilişkin mevzuat, hizmet sunucularla ilgili hükümleri düzenlediği gibi hizmet alıcıları da kapsamına
dâhil ediyor. Bu çerçevede, eşit muamele ilkesinin hizmet alıcılar açısından da geçerli olduğunu söylemek
mümkün. Hizmetler Yönergesinin 19’uncu ve 20’nci
maddelerinde belirtildiği üzere, hizmet alıcıların diğer
Üye Devletlerde kurulu olan hizmet sunuculardan hizmet almalarına ilişkin uygulanan kısıtlamaların ortadan
kaldırılması ve hizmet alıcıların vatandaşlıkları veya ikametgâhları nedeniyle ayrımcı muameleye maruz bırakılmaması gerekiyor.

Hizmetler Yönergesi Kapsamında İdari Sadeleştirme:
Tek Temas Noktaları
Hizmetler Yönergesi, kabul edildiği tarihte 24 Üye
Devlette; bugün ise 28 Üye Devlette, AB vatandaşlarının
gerçekleştirdiği yüzlerce meslek faaliyetinin bir başka Üye
Devlette engellerle karşılaşmadan sunulabilmesi için oluşturulmuş bir düzenleme. Temelinde hizmetlerin serbestçe
dolaşabildiği bir Hizmetler İç Pazarı oluşturma amacı olan

AB’de hizmetlerin
serbest dolaşımına
ilişkin mevzuat, hizmet
sunucularla ilgili
hükümleri düzenlediği
gibi hizmet alıcıları
da kapsamına dâhil
ediyor.
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İş kurma ve hizmet
sunumu alanında
koşul ve prosedürlere
erişimin basit, hızlı
ve şeﬀaf olmasını
sağlamaya ve
bürokrasiyi azaltmaya
yönelik kurulan Tek
Temas Noktaları, 2009
yılından bu yana
tüm Üye Devletlerde
ve AEA ülkelerinde
faaliyette.

Yönergenin hiç şüphesiz en önemli unsurlarından birini
bir hizmet sunucusunun başka bir Üye Devlette karşılaşacağı bürokratik ve teknik engelleri ortadan kaldırmak
oluşturuyor. Öyle ki, Hizmetler Yönergesinde idari sadeleştirmeyle ilgili hükümler iş kurma hakkı ve hizmetlerin
serbest dolaşımına ilişkin hükümlerden önce geliyor.
Üye Devletlerin mevzuat ve uygulamalarının sadeleştirilmesini hedefleyen Yönergenin getirdiği en önemli
değişikliklerden biri de, herhangi bir hizmet faaliyetine
veya bu hizmet faaliyetinin yerine getirilmesine ilişkin
usul ve prosedürlerin basitleştirilmesi için oluşturulan ve
Tek Temas Noktaları (Points of Single Contact) adı verilen
mekanizma12. İş kurma ve hizmet sunumu alanında koşul ve prosedürlere erişimin basit, hızlı ve şeffaf olmasını
sağlamaya ve bürokrasiyi azaltmaya yönelik kurulan Tek
Temas Noktaları, 2009 yılından bu yana tüm Üye Devletlerde ve AEA ülkelerinde faaliyette.
Adından da anlaşılacağı üzere, Tek Temas Noktaları
hem hizmet sunucular hem de hizmet alıcılar için tek
ve yeterli bir kaynak oluşturuyor. Bu noktada Tek Temas
Noktalarının üç temel işlevi bulunuyor. Bunlardan ilki
bilginin erişilebilir kılınmasını sağlamak üzere bilgilendirme işlemi. Tek Temas Noktaları ile başka bir AB üye
ülkesinde iş kurmak ya da hizmet sunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, o ülkede iş kurmak veya hizmet
sunmak için gerekli tüm koşul ve prosedürlere ilişkin
bilgi edinebiliyor. Bu bilgilerin açık ve kesin bir şekilde
Tek Temas Noktaları tarafından sağlanması ise oldukça
büyük bir önem taşıyor. Aynı şekilde, Yönergeye göre,
Tek Temas Noktalarının sağladığı bilgilerin elektronik
ortamda uzaktan erişilebilir ve güncel olması gerekiyor.
Örneğin, Almanya’da faaliyet gösteren bir hizmet
sunucu, Birleşik Krallık Tek Temas Noktası’nın internet sitesi üzerinden, Birleşik Krallık’taki şirket türlerine, şirketin
nasıl kaydedileceğine, şirketin faaliyete geçebilmesi için
gerekli lisanslara, vergi sistemi için kayıt uygulamasına,
banka hesabı açılmasına ve ülkedeki istihdam uygulamalarına ilişkin bilgilere ulaşabiliyor13. Bu açıdan bakıldığında, herhangi bir AB üye ülkesindeki bir vatandaşın

26

bilgisayar başında başka bir üye ülkede hizmet sunmak
ve iş kurmak için gerekli koşul ve prosedürlere ulaşabilmesi, yukarıda bahsi geçen ve AB’yi 2000’li yıllarda dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi haline
getirmeyi öngören Lizbon Stratejisi’nin izlerini taşıyor.
Tek Temas Noktaları bilgilendirme işlevinin yanı sıra,
talep üzerine yurtiçi ve yurtdışından hizmet sunucularına ve hizmet alıcılarına interaktif olarak bilgi sağlıyor.
Yani, Tek Temas Noktaları ilgili kişilerin soruları üzerine
soru ve cevap şeklinde koşul ve prosedürlere ilişkin
destek de veriyor. Bilgilendirme işlevine benzer şekilde,
Yönergede bilgi desteğinin de açık ve kesin bir şekilde
sağlanması, elektronik ortamda uzaktan erişilebilir ve
güncel olması öngörülüyor. Öte yandan, bu desteğin
olay bazında hukuki destek olarak verilmediğini; şartların genellikle yorumlanarak uygulandığı yöntemlere
ilişkin genel bilgilere yönelik olduğunu unutmamak
gerekiyor14.
Son olarak, Tek Temas Noktalarının belki de en
önemli işlevi, iş kurmak veya hizmet sunmak için farklı
kamu kurumlarına yapılması gereken başvuruların tek
bir noktadan elektronik ortamda tamamlanmasını sağlaması15. Yönerge, bir hizmet faaliyetine erişime veya bu
faaliyetin uygulanmasına ilişkin tüm usul ve prosedürlerin elektronik ortamda uzaktan erişilebilir bir şekilde yetkili makamlar ve Tek Temas Noktaları ile tamamlanması
için gerekli düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılıyor.
Böylece, yetkili makamların iletişim bilgileri, kamu kayıt
sistemlerine erişim, gerekli formlara elektronik ortamda
erişim sağlanması, başvuruların elektronik ortamda alınıp ilgili yetki makamlara aktarılması ve başvuru hakkında alınan kararların, cevapların veya taleplerin başvuru
sahibine iletilmesi Tek Temas Noktalarının görevleri arasında yer alıyor.
Hizmetler Yönergesinin öngördüğü Tek Temas Noktalarının kurulması, Birliğin hizmetlerin kalitesinin artırılması ve bu alandaki mevcut idari uygulamaların basitleştirilmesi hedefleriyle de oldukça uyumlu. Dahası, söz
konusu mekanizmanın elektronik ortamda kurulması,

Tek Temas Noktalarının
belki de en önemli
işlevi, iş kurmak veya
hizmet sunmak
için farklı kamu
kurumlarına yapılması
gereken başvuruların
tek bir noktadan
elektronik ortamda
tamamlanmasını
sağlaması.

27

Komisyon tarafından
yapılan performans
değerlendirmesinde,
yalnızca Estonya’nın
işlemlerin
elektronik ortamda
tamamlanmasına
ilişkin iyi işleyen bir
Tek Temas Noktasına
sahip olduğu; 31
ülkeden 11’inin ise
performansının
çok düşük olduğu
belirtiliyor.

yukarıda belirtildiği gibi, AB’yi rekabetçi ve dinamik bir
bilgi ekonomisine dönüştürmeyi hedefleyen Lizbon
Stratejisi ile birebir örtüşüyor. Ancak, Tek Temas Noktalarının uygulamadaki performansı henüz istenen seviyeye ulaşmış değil. Her ne kadar bilgi sağlama konusunda
tüm Üye Devletlerdeki Tek Temas Noktaları belirli bir
gelişmişlik seviyesine ulaşmış olsa da, işlemlerin elektronik ortamda tamamlanmasına ilişkin sorunların devam
ettiği biliniyor.
Özellikle sınır-ötesi hizmet sunumunu etkileyen bu
durum, güçlü kimlik doğrulama ve elektronik imzanın
gerektiği işlemlerde teknik altyapının yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Komisyon tarafından yapılan
performans değerlendirmesinde, yalnızca Estonya’nın
işlemlerin elektronik ortamda tamamlanmasına ilişkin
iyi işleyen bir Tek Temas Noktasına sahip olduğu; 31
ülkeden 11’inin ise performansının çok düşük olduğu
belirtiliyor16. Tek Temas Noktalarının işleyişinin güçlendirilmesi ve böylece hizmetlerin serbest dolaşımının
önündeki engellerin daha etkin bir şekilde kaldırılması
için Tek Temas Noktalarının, Komisyon tarafından 2015
yılında kabul edilen Dijital Tek Pazar Stratejisi kapsamında öngörülen tüm elektronik portalların entegre edildiği Tek Dijital Geçit (Single Digital Gateway) altında ele
alınması planlanıyor.

Hizmetler Yönergesinin Ekonomik Etkileri:
“Tek Beden Herkese Uyar Yaklaşımı” Yeterli mi?
Hizmetler, AB ekonomisinin en büyük sektörünü
oluştururken aynı zamanda ekonomik büyümenin ve
istihdam kapasitesinin anahtarı konumunda. 2000 ve
2005 yılları arasında Birlik genelindeki 8,5 milyonluk istihdam artışının tamamı hizmetler sektörü tarafından
sağlandı. Öyle ki, hizmetler sektöründe yaşanan yaklaşık
11,5 milyonluk istihdam artışı, sanayi sektöründe 1,6 milyonluk; tarım sektöründe ise 1,2 milyonluk istihdam azalışını kapattı ve ekonominin genelinde bir istihdam artışı
yaşanmasını sağladı17. Hizmetler sektörünün büyüklüğüne rağmen Birlik içinde hizmet ticaretinin potansiyelinin
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altında kalması nedeniyle hizmetlerin Birlik içinde serbestçe dolaşabilmesini sağlamak için yürürlüğe koyulan
Hizmetler Yönergesinin ekonomik etkisine ilişkin yapılan
analizlere göre, Hizmetler Yönergesinin AB ekonomisine
katkısının yürürlüğe girdiği 2009 yılından sonraki beş ile
on yıl içinde yüzde 0,8 olacağı tahmin ediliyor18.
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bu değerlendirmeye göre, söz konusu ekonomik getirinin Üye
Devletler arasında yüzde 0,3 ile yüzde 1,5 oranında değişmesi öngörülüyor. AB ekonomisi ve Üye Devletlerin
ekonomilerinde yaşanması beklenen olumlu etkinin
temel nedeni ise Yönergenin ticaretin önündeki engelleri kaldırıcı hükümler getirmesinden kaynaklanıyor. Öte
yandan, Üye Devletlerin belirli sektörlerde ulusal mevzuatlarındaki düzenlemeleri AB’nin hizmet ticaretinde
en serbest ülkelerin düzeyine çekmeleri durumunda,
AB ekonomisine olan getirisinin yüzde 1,6 olabileceği
belirtiliyor. Buradan hareketle Komisyon, Üye Devletlere
Yönergenin daha sıkı uygulanması ve ticaretin önündeki
engellerin büyük ölçüde kaldırılması çağrısında bulunuyor. Aynı çalışmada, Hizmetler Yönergesinin ticareti yüzde 7 seviyesinde, doğrudan yabancı yatırımı ise yüzde 4
oranında artıracağı tahmin ediliyor19.
2014 yılında Uluslararası Para Fonu (International
Monetary Fund – IMF) tarafından yapılan çalışmada
ise, Yönergenin kabul edildiği tarihten itibaren AB Üye
Devletlerinin ulusal mevzuatlarındaki kısıtlama sayısının
35 bin olduğu tespit edilirken, günümüze kadar binden
fazla düzenleme ile bu kısıtlamaların bir kısmının kaldırıldığı ifade ediliyor20. Ek olarak, Avro Alanı ülkelerinde
en kısıtlayıcı uygulamalara sahip ülkelerin Almanya,
Hollanda, İspanya ve Avusturya olduğu; en serbest uygulamalara sahip ülkelerin ise GKRY, Malta, Lüksemburg
ve Finlandiya olduğu belirtiliyor. Ulusal mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin uygulamaların ülkeden ülkeye büyük ölçüde değiştiği vurgulanan
çalışmada, sektörel bazda en fazla serbestleşmenin turizm hizmetleri, yemek ve barınma hizmetleri, inşaat ve
emlak hizmetlerinde olduğu belirtiliyor.
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göre, Hizmetler
Yönergesinin AB
ekonomisine katkısının
yürürlüğe girdiği 2009
yılından sonraki beş ile
on yıl içinde yüzde 0,8
olacağı tahmin ediliyor.
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Hizmetler Yönergesinin ekonomik olarak getirileri
göz ardı edilemese de, IMF tarafından hazırlanan çalışma, Yönergede karşılaşılan bazı eksikliklere de dikkat
çekiyor. Yukarıda belirtildiği üzere, hizmetler sektörünün
geniş yapısından dolayı Yönerge, kapsamına giren sektörleri belirtmek yerine kapsamına girmeyen sektörleri
belirliyor. Bu nedenle, Yönergenin uygulamasında karşılaşılan temel sorunlardan biri, kimi zaman kısıtlamaların hangi alanda düzenlendiğine ilişkin belirsizlik olarak
ortaya çıkıyor.

Hizmetler Yönergesi
bir yatay düzenleme
örneği oluşturduğu
için Üye Devletlerin
bu alandaki ulusal
mevzuatlarında asgari
düzeyde uyumlaştırma
yeterli oluyor.

Benzer şekilde, Hizmetler Yönergesi bir yatay düzenleme örneği oluşturduğu için Üye Devletlerin bu
alandaki ulusal mevzuatlarında asgari düzeyde uyumlaştırma yeterli oluyor. Bu nedenle çalışmada, Üye
Devletlerin çoğunun ulusal mevzuatlarını Yönerge ile
uyumlaştırma sürecinde “şemsiye yasalara” başvurmasının, söz konusu düzenlemelerin özel nitelikli kanunlarla
çatışması halinde özel nitelikli kanun uygulandığı için
(lex specialis derogat legi generalis ilkesi) Yönergede
öngörülen serbestleştirmeye engel teşkil ettiği belirtiliyor. Bu doğrultuda, Hizmetler Yönergesinin ekonomik
etkisinin daha fazla olması için sektör bazlı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor.
Esasında bu durum, AB Tek Pazarı’nın iyi bir şekilde
işlemesi için Birlik düzeyinde yapılan düzenlemelerin

Grafik 2: AB’de Mal Ticareti ve Hizmet Ticareti Entegrasyonu (yüzde)
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tek başlarına yeterli olmadığını; aynı zamanda Üye Devletlerin bu düzenlemeleri etkin bir şekilde kendi sınırları içinde uygulamaları gerektiğini gösteriyor. Bir diğer
deyişle, vatandaşların ve şirketlerin AB Tek Pazarı’ndan
tamamen faydalanabilmesi için uygulama mekanizmalarının daha iyi işler hale gelmesi büyük önem teşkil
ediyor. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, Hizmetler
Yönergesinin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana AB’de
hizmet ticareti entegrasyonun artmasına rağmen halen mal ticareti entegrasyonu seviyesine ulaşabilmiş
durumda değil. Bu açıdan bakıldığında, AB’nin özellikle
Dijital Tek Pazar ile dijital çağın gereklerine hazırlandığı
günümüzde, öncelikle hizmetlerin sınır-ötesinde daha
serbest bir şekilde dolaşabilmesine imkân sağlamak için
Hizmetler Yönergesinin daha iyi uygulanmasının vazgeçilmez bir unsur olduğu görülüyor.

Tek Pazar Stratejisi ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
2014 yılında göreve gelen Jean-Claude Juncker Başkanlığındaki Avrupa Komisyonu, dört yıllık görev süresi
boyunca tamamlanması öngörülen on öncelik belirledi.
Bu önceliklerden ilki ve en önemlisi olan iş imkânlarının,
büyümenin ve yatırımın artırılması önceliği doğrultusunda Komisyon, özellikle küresel ekonomik krizin etkisiyle son yıllarda Birliğin ve Tek Pazarın karşılaştığı ekonomik ve sosyal zorluklara bir çözüm bulmayı amaçlıyor.
Komisyonun göreve geldiği ilk günden bu yana uygulamaya koyduğu yeni planlar ve stratejilerden bir tanesi
AB Hizmetler İç Pazarı’nı doğrudan etkileyecek nitelikte.
Komisyonun “daha derin ve daha adil bir İç Pazar
oluşturma” önceliği doğrultusunda 29 Ekim 2015 tarihinde açıklanan Tek Pazar Stratejisi, AB Tek Pazarı’nın
potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılması için bir yol
haritası sunuyor22. Stratejide, yürürlüğe koyulan yasal
düzenlemelere karşın Birlik içinde halen ticareti engelleyici kuralların varlığını sürdürmesi, sınır-ötesi kamu
ihalelerinin sayıca az olması ve yapısal reformları uygulamak için siyasi iradenin yeterli düzeyde olmaması
nedeniyle hizmetlerin ve hatta malların bugün istenilen
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AB Tek Pazarı’nın
canlandırılması ve
modernize edilmesi
ihtiyacından hareketle
hazırlanan Stratejide,
Hizmetler İç Pazarı’nın
daha iyi işleyebilmesi
ve ulusal mevzuattan
kaynaklanan engellerin
ortadan kaldırılması
için yeni düzenlemeler
oluşturulması
öngörülüyor.

seviyede serbest dolaşımının sağlanamadığı belirtiliyor.
Bu engellerin aynı zamanda ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji gibi kilit alanları etkileyerek Birliğin daha
az dış yatırım çekmesine neden olduğu ifade ediliyor.
Bu sebeplerle ortaya çıkan AB Tek Pazarı’nın canlandırılması ve modernize edilmesi ihtiyacından hareketle
hazırlanan Stratejide, Hizmetler İç Pazarı’nın daha iyi
işleyebilmesi ve ulusal mevzuattan kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılması için yeni düzenlemeler oluşturulması öngörülüyor. Özellikle, mimarların ve muhasebecilerin diğer Üye Devletlerde hizmet sunumu veya
iş kurmaya ilişkin karşılaştıkları şirketlerin yasal yapısı
veya hissedarlık zorunluluğu gibi engeller veya inşaat
şirketlerinin karşılaştığı şirket yapısına ilişkin gerekliliklere yönelik önlemler alınması öngörülen Stratejide aynı
zamanda Komisyonun pazarın gelişimine ilişkin değerlendirme yapacağına dikkat çekiliyor.
Burada yasal düzenlemelerle ilgili vurgulanması
gereken nokta ise, söz konusu önlemlerin Hizmetler Yönergesinin gözden geçirilmesi veya modernize edilmesi
sonucunu doğurmayacağı. Komisyon’un yeni Stratejide
hizmetlere ilişkin odağını uygulama ayağı oluşturuyor.
Bu nedenle de, genel ve tüm sektörlere uygulanabilir
adımlar yerine sektör bazlı bir yaklaşımın geliştirildiği
dikkat çekiyor. Burada da öncelikle AB ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunan ancak halen tam olarak serbestleşme sağlanamamış sektörler ön plana çıkarılıyor.
AB ekonomisinin yüzde 11’ini oluşturan ancak rekabetin ve verimliliğin az olması nedeniyle fiyatların yüksek
olduğu ticari hizmetler sektörüne odaklanılacağı belirtiliyor. İkinci olarak belirlenen sektör ise, inşaat sektörü.
AB ekonomisinin yüzde 6’sını oluşturan ve 15 milyon
kişiye istihdam sağlayan inşaat sektörünün de Hizmetler İç Pazarı’ndan faydalanamadığına dikkat çekilirken,
Birlik içindeki üç milyon inşaat şirketinin yüzde 99’unu
KOBİ’lerin oluşturduğu ifade ediliyor.
Bu sektörlerde entegrasyonun sağlanması için atılacak önemli adımlardan birini ise hizmet pasaportu
uygulaması oluşturuyor. Hem ekonomide büyük yere
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sahip hem de üretimde rol oynayan kilit sektörler için
oluşturulacak hizmet pasaportu, başka bir Üye Devlette
hizmet sunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin o ülkede hizmet sunumu için yürürlükte olan koşulları karşıladığına ilişkin bir belge niteliği taşıyacak. Böylece, ülkeler arasında elektronik ortak belge havuzu oluşturarak
sınır-ötesinde iş kurma ve hizmet sunumunda işlemlerin tekrarlanmasının önlenmesi ve hizmet sunumunun
kolaylaştırılması hedefleniyor.
Hizmetlerin Birlik içinde serbest dolaşımının kolaylaştırılması için Komisyon tarafından atılan yeni adımlar
ve geçmişte yürürlüğe giren düzenlemeler ele alındığında, idari süreçlerin basitleştirilmesi konusuna ayrıca
önem verildiği görülüyor. Hizmetler Yönergesinde öngörüldüğü şekilde üye ülkelerde Tek Temas Noktalarının
kurulması iş kurma hakkına yönelik önemli adımlardan
birini oluştururken, Komisyonun yeni stratejisinde de
aynı perspektifle hareket edildiğini söylemek mümkün.
Yeni strateji doğrultusunda hayata geçirilmesi öngörülen hizmet pasaportu da hiç şüphesiz AB’nin bu alandaki uygulamalarını kolaylaştırıcı bir etki olacak.
Buradan hareketle, 1957 yılından bu yana Birlik içinde mallar, kişiler ve sermaye ile birlikte hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamaya yönelik adımlar atan AB’nin
gelecek yıllarda hizmetlerin serbest dolaşımını daha fazla kolaylaştırmaya yönelik yeni girişimlerde bulunmasını
beklemek yanlış olmaz. Özellikle, hizmetlerin serbest
dolaşımına yönelik beklenen ivmenin geçtiğimiz yıllarda yakalanamamış olması ve yukarıdaki grafikte (Grafik
2) görüldüğü üzere Birlik sınırları içindeki hizmet ticaretinin mal ticaretine kıyasla düşük seviyelerde kalması bu
durumu destekleyen bir veri olarak öne çıkıyor.
Hal böyle olunca, Türkiye’nin de AB üyeliği yolundaki bir ülke olarak Birlik içinde yapılan düzenlemeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Aday ülke olarak AB’deki
gelişmeleri takip etmenin yanı sıra, bugün küresel hizmet ticaretinin lideri konumundaki AB’nin hizmetlerin
serbest dolaşımını kolaylaştırmaya yönelik hayata geçirdiği düzenlemeleri yakından takip etmenin son yıllarda
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edebileceği görülüyor.

hizmet ihraç eden bir ülke haline gelen Türkiye’nin de
uluslararası hizmet ticaretindeki konumunu güçlendirmesine destek olacağını belirtmekte fayda var.

BÖLÜM 2: HİZMETLERİN VE KİŞİLERİN
SERBEST DOLAŞIMININ ORTAK NOKTASI:
MESLEKİ YETERLİLİKLERİN TANINMASI
Mesleki Yeterliliklerin Tanınması Neden Gerekli?
Hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması, hiç
şüphesiz konuyla ilişkili diğer alanlarda da belirli düzenlemeler yapılmasını gerektiriyor. Hizmetlerin serbest
dolaşımının sağlanması için kişilerin serbest dolaşımının sağlanması ve bunun için de kişilerin mesleki yeterliliklerini elde ettikleri ülkenin dışında bir üye ülkede
mesleklerini icra edebilmelerinin önündeki engellerin
kaldırılması zorunlu hale geliyor. Her Üye Devletin ulusal mevzuatının belirli mesleklerin icrası için özel yeterliliklere sahip olunmasını gerektirdiği ve söz konusu
yeterliliklerin Üye Devletlerin düzenlemelerinde büyük
farklılıklar içerebileceği göz önüne alındığında, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımına ilişkin engellerin uygulamada devam edebileceği görülüyor. Bu noktada,
söz konusu düzenlemelerin ayrımcılık içermek amacıyla
yapılmasa dahi ülkelerin ulusal mevzuatlarındaki farklılıklar nedeniyle üstü kapalı bir ayrımcılık içerebileceğini
unutmamak gerekiyor.
Bu uygulamaların önüne geçebilmek için ABİHA’nın
53’üncü maddesinde, kişilerin mesleki yeterliliklerini
elde ettikleri üye ülkenin dışında başka bir AB üye ülkesinde iş kurmaları veya çalışmaları için diplomaların,
sertifikaların ve mesleki yeterliliklere ilişkin diğer belgelerin Üye Devletlerce karşılıklı tanınmasına ilişkin yasal
düzenleme yapılabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda hazırlanan ve AB İç Pazarı’nın önündeki engelleri kaldırmak
amacıyla hayata geçirilen düzenlemelerden biri olan
2005/36/AT sayılı Mesleki Yeterlilikler Yönergesi, Üye
Devletler arasında mesleki yeterliliklerin tanınmasını
kolaylaştırmak için kurallar koyuyor. Bu noktada, Mesleki
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Yeterlilikler Yönergesi ve Hizmetler Yönergesinin farklı
konulara ilişkin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte düzenlemeler olduğunu; Mesleki Yeterlilikler Yönergesi tarafından düzenlenmeyen konuların Hizmetler Yönergesi
kapsamında ele alındığını hatırlatmakta fayda var23.

Mesleki Yeterlilikler Yönergesi
2000 yılında belirlenen Lizbon Stratejisi doğrultusunda kabul edilen Hizmetler için İç Pazar Stratejisi ile
Komisyonun “Herkesin Erişimine Açık Yeni AB İş Piyasası”
başlıklı belgesi doğrultusunda hazırlanan Mesleki Yeterlilikler Yönergesi, mesleki yeterliliğini bir Üye Devlette
edinmiş bir kişinin aynı mesleği başka bir Üye Devlette,
hiçbir ayrımcılığa uğramadan, o devletin vatandaşlarıyla
aynı haklara sahip olarak icra edebilmesini öngörüyor24.
Bu çerçevede, Mesleki Yeterlilikler Yönergesi AB vatandaşlarına uygulanırken, tüm Üye Devletler için bağlayıcı olmamakla birlikte, bazı üçüncü ülke vatandaşları
da bu haktan faydalanabiliyor. Söz konusu haktan faydalanabilecek üçüncü ülke vatandaşları arasına ise AB
vatandaşlarının aile bireyleri, uzun süreli olarak bir Üye
Devlette yaşayan vatandaşlar, sığınmacılar, “mavi kart”
sahipleri ve araştırmacılar giriyor. Bu durumda, örneğin, İngiltere’de bir üniversiteden diploması olan ve bir
İngiliz vatandaşı ile evli olan Türk bir doktorun mesleki
yeterliliğinin 2005/36/AT sayılı Yönergeye göre Almanya’da tanınması gerekiyor.
Altı başlıkta düzenlenen Mesleki Yeterlilikler Yönergesi; geçici hizmet sunumu, başka bir AB Üye Devletinde iş kurma, mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasına
ilişkin sistemler, dil yeterlilikleri, akademik unvanlar ve
idari işbirliği ile uygulama sorumluluğuna ilişkin kuralları
düzenliyor. Yönergeye göre, meslek sahibi bir kişi başka
bir Üye Devlette geçici olarak veya ara ara çalışmak ya da
hizmet sunmak istiyorsa, kamu sağlığı ve güvenliğine ilişkin konular hariç olmak üzere bu kişi öncesinde mesleki
yeterlilikleri kontrol edilmeksizin söz konusu mesleği icra
edebiliyor. Bir diğer deyişle, Yönerge geçici hizmet sunumunda kişilerin ev sahibi Üye Devlete mesleki yeter-
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liliklerinin tanınması başvurusunda bulunmasını zorunlu
kılmıyor. Ancak Yönergede, bu kişilerin hizmet sunma
niyetine ilişkin işletme, sigorta ve diğer Üye Devletlerden
birinde edindiği mesleki yeterliliğe ilişkin ev sahibi Üye
Devlete yazılı bir beyanname sunmaları öngörülüyor.
Geçici hizmet sunumunda sağlanan esneklik, kişilerin bir diğer AB Üye Devletinde kendi işini kurmak veya
başka bir işveren ile birlikte çalışmak istediği durumlarda geçerli değil. Mesleki yeterliliğini bir Üye Devlette
edinmiş ve başka bir Üye Devlette uzun bir süre kalma
niyetiyle kendi işini kurmak veya başka bir işveren ile birlikte çalışmak isteyen kişilerin mesleki yeterliliklerinin ev
sahibi Üye Devlet tarafından tanınması gerekebiliyor. Bu
durum ev sahibi Üye Devletin ulusal mevzuatına bağlı
olarak değiştiği için, Yönergede mesleki yeterliliklerin
tanınmasına ilişkin farklı seçenekler sunuluyor. Bunlardan ilki “otomatik tanıma sistemi” olarak adlandırılırken,
diğerleri “genel sistem” ve “mesleki tecrübeye dayalı tanıma” olarak uygulamadaki yerini alıyor.
Mesleki Yeterlilikler Yönergesi, Birlik genelinde bazı
mesleklerin otomatik olarak tanınmasına imkân veriyor.
Tıp doktorluğu, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veteriner hekimlik ve mimarlık meslekleri için geçerli
olan otomatik tanıma sistemine göre, Üye Devletlerin
kendi sınırları içinde söz konusu meslekleri icra etmek
isteyen kişilerin mesleki yeterliliklerinin Yönerge ile aynı
doğrultuda olup olmadığını kontrol etmeleri öngörülüyor. Dolayısıyla bu mesleklere ilişkin tüm Üye Devletlerde geçerli olan asgari eğitim koşulları Birlik genelinde
düzenleniyor ve tüm AB’yi kapsıyor. Böylece, örneğin,
Hollanda’da eğitim gören Hollandalı bir doktorun mesleki yeterliliğinin tüm Üye Devletlerde otomatik olarak
tanınması gerekiyor.
Yalnızca yedi meslek için geçerli olan otomatik tanıma sisteminin aksine, Birlik hukukunda mesleki yeterliliklerin büyük çoğunluğu genel sistem olarak adlandırılan sistem kapsamında düzenleniyor. Genel sistem
çerçevesinde meslekler, “düzenlenmiş meslekler” ve “düzenlenmemiş meslekler” olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bir
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Üye Devlette bir mesleği icra etmek için diploma ya da
mesleki diğer yeterliliklere sahip olmak hukuki bir gereklilik ise söz konusu meslek düzenlenmiş meslek olarak
değerlendiriliyor. Bu durumda, zorunlu tutulan bir ulusal diplomaya sahip olunmaması o mesleği yerine getirmekte hukuki bir engel oluşturuyor. Örneğin, Fransa
kanunları yalnızca devlet onaylı kayak öğretmenlerinin
Fransa’da kayak öğretmeni olarak çalışabileceklerini şart
koştuğu için kayak öğretmenliği Fransa’da düzenlenmiş
meslekler sınıfına giriyor. Bu nedenle, Fransa’da kayak
öğretmenliği yapmak isteyen bir İtalyan vatandaşın söz
konusu diplomaya sahip olması ve mesleki yeterliliğinin
Fransız devleti tarafından tanınması gerekiyor.
Mesleki Yeterlilikler Yönergesinde, kendi ülkesinde
mesleğe ilişkin tam yeterliliğe sahip olduğunu gösterebilen kişilerin diğer ülkelerde de düzenlenmiş mesleklere erişiminin sağlanması öngörülüyor. Ancak, kişinin
mesleki yeterliliklerinin ev sahibi Üye Devlet tarafından
belirlenen yeterliliklerden önemli ölçüde farklı olduğu
durumlarda veya meslekte geçirilen sürenin ev sahibi
Üye Devletin öngördüğü koşullara göre yeterli olmadığı durumlarda, bu farklılığın ortadan kaldırılması için
telafi edici önlemler uygulanabiliyor. Böyle durumlarda
Yönergeye göre, adaptasyon süreci olarak adlandırılan
kişilerin bir süre için mesleklerini gözetimli olarak icra
etmeleri veya yeterlilik sınavına girmeleri gerekiyor.
Yukarıda verilen örneğe benzer şekilde, Fransa’da kayak öğretmenliği yapmak isteyen İtalyan vatandaşın
mesleki yeterliliğinin Fransa’da öngörülen yeterlilikten
önemli ölçüde farklı olması durumunda, Fransız devleti
yeterlilik sınavı uygulayabiliyor. Mesleki yeterlilikle ilgili
telafi edici önlemleri yerine getiren kişinin ev sahibi Üye
Devlette mesleğe erişimi tam olarak sağlanıyor. Bu noktada, otomatik sisteme kıyasla genel sisteme dâhil olan
mesleklerde AB hukukunun Üye Devletlere daha fazla
esneklik tanıdığını söylemek mümkün.
Günümüzde 28 Üye Devlette bulunan 5 binden fazla düzenlenmiş mesleğe karşın, bazı mesleklerin icrasına ilişkin hukuki düzenlemelerin olmaması durumunda
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söz konusu meslek düzenlenmemiş meslekler sınıfına
giriyor. Bir kişinin mesleğini icra etmek istediği ev sahibi
ülkede mesleğin düzenlenmemesi, mesleki yeterliliğin
tanınmasına yönelik başvuru yapılmasına gerek olmadığı ve ev sahibi üye ülkenin vatandaşları ile aynı şartlara
tabi olarak çalışmaya başlayabileceği anlamına geliyor.
Bu durumda kişilerin düzenlenmemiş mesleklerin icrası

Tablo 3: Mesleki Yeterlilikler Yönergesinin Uygulanabilirliğine ilişkin Özet Tablo
Kaynak Üye Devlet

Ev Sahibi Üye Devlet

Yönergenin
Uygulanabilirliği

Meslek düzenlenmiyorsa

Meslek düzenlenmiyorsa

Yönerge uygulanmaz

Meslek düzenleniyorsa

Meslek düzenlenmiyorsa

Yönerge uygulanmaz

Meslek düzenleniyorsa

Meslek düzenleniyorsa

Yönerge uygulanır

Not:
Geçici hizmet sunumu için: AB vatandaşı, ev sahibi Üye Devletin yetkili makamlarını
bilgilendirme sorumluluğuna sahiptir. Mesleki yeterlilikler açısından iki devlet arasında
azımsanmayacak nitelikte farklar varsa ve mesleğin icrasi kamu sağlığına ve güvenliğine
yönelik potansiyel bir risk oluşturuyorsa ev sahibi Üye Devlet ek önlemler uygulayabilir.
İş kurmak için: AB vatandaşı, ev sahibi Üye Devletteki ulusal yetkili makamlara başvuru
yapma sorumluluğuna sahiptir. Mesleki yeterlilikler açısından iki devlet arasında azımsanmayacak nitelikte farklar var ise ev sahibi Üye Devlet ek önlemler uygulayabilir.

Meslek düzenlenmiyorsa

Meslek düzenlenmiyorsa

Yönerge uygulanır

Not:
Geçici hizmet sunumu için: AB vatandaşı, ev sahibi Üye Devletin yetkili kurumlarını
bilgilendirme sorumluluğuna sahiptir. Ev sahibi Üye Devlet en az iki yıllık profesyonel tecrübeyi kanıtlayan belge talep edebilir; kamu sağlığına ve güvenliğine yönelik potansiyel
bir risk söz konusuysa ek önlemler uygulayabilir.
İş kurmak için: AB vatandaşı, ev sahibi Üye Devletin yetkili kurumlarına başvuru yapma sorumluluğuna sahiptir. Ev sahibi Üye Devletin yetkili kurumları, söz konusu kişiden o
mesleğe ilişkin yeterliliğe ve ev sahibi Üye Devlette o mesleğin icrası için gerekli seviyeye
sahip olduğunu kanıtlar bir veya birden fazla belge talep edebilir. Aynı şekilde, ev sahibi
Üye Devlet en az iki yıllık profesyonel tecrübeyi kanıtlayan belge de talep edebilir.
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için resmi makam tarafından verilmiş bir tanınma belgesi sunması gerekmiyor.

Mesleki Yeterlilikler Yönergesinin Modernizasyonu
2005 tarihli Mesleki Yeterlilikler Yönergesi, 1960’lı yıllardan itibaren kabul edilmiş 15 Yönergeyi bir araya getirerek, yasal çerçevenin basitleştirilmesine, AB’de mesleki yeterliliklerin tanınması sisteminin geliştirilmesine, iş
piyasasının daha esnek hale gelmesine ve hizmetlerin
Birlik içinde daha serbest dolaşabilmesine katkı sağladı25. Ancak, son yıllarda hızla değişen iş piyasası koşulları
Birliğin yalnızca sekiz yıl sonra Yönergeyi gözden geçirmesine ve modernize etmesine yol açtı. 2013 yılında
kabul edilen ve 18 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren
Modernize Edilmiş Mesleki Yeterlilikler Yönergesi, bürokrasinin azaltılması ve prosedürlerin hızlandırılmasını
kolaylaştırmak için tanıma usullerinde modern teknolojinin kullanılmasına odaklanıyor26.
Mesleki Yeterlilikler Yönergesinin modernize edilmesi aynı zamanda daha iyi işleyen bir tanıma sisteminin oluşturulması ve böylece Birlik içinde kişilerin
dolaşımını destekleme ihtiyacından kaynaklanıyor. Bu
noktada, AB’nin online sorun çözme ağı SOLVIT’e gelen
başvuruların en az yüzde 15’inin mesleki yeterliliklerin
tanınması ile ilgili olmasının etkisini göz ardı etmemek
gerekiyor. Günümüz iş piyasasının getirdiği değişikliklere uyum sağlamak için oluşturulan Yönerge, bir yandan
2020 yılına kadar Birlik genelinde çalışma yaş aralığına
giren nüfusun 6 milyon azalacağına; diğer yandan da
kalifiye işgücüne olan talebin artacağına ilişkin tahminleri dikkate alırken, Üye Devletlerin iş piyasası açıklarına
hızlı cevap verebilmek için iyi işleyen bir tanıma sisteminin vazgeçilmez olduğunu gösteriyor.
Burada unutulmaması gereken nokta ise Modernize Edilmiş Mesleki Yeterlilikler Yönergesinin, mesleki
yeterliliklerin tanınmasına yönelik politika üzerinde köklü bir değişiklik öngörmemesi. Bu açıdan bakıldığında,
Yönergenin mevcut kuralların başarılı yönlerini devam
ettirdiği, aksamaların yaşandığı alanlarda ise yeni kural-
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lar getirdiğini söylemek mümkün. Modernize edilen Yönergenin getirdiği değişiklikler arasında, bilgilendirme
ve e-devlet hizmetlerine daha iyi erişimin sağlanması,
uyumlaştırılmış asgari eğitim koşullarının modernizasyonu, ortak eğitim ilkeleri, düzenlenmiş mesleklere ilişkin karşılıklı değerlendirme, düzenlenmiş bir mesleğe
kısmi erişime ilişkin kurallar ve tam yeterlilik sahibi olmayan meslek sahiplerine yönelik Yönergenin kapsamının
genişletilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Benzer
şekilde, Yönergenin modernizasyonuyla geçici hareketliliğin geliştirilmesi, genel sistem kapsamında telafi
edici önlemlerin uygulanması, dil becerileri ve devamlı
mesleki gelişiminin sağlanması için de bazı kurallar getirildiği görülüyor.

Avrupalıların Yeni Elektronik Pasaportu:
Avrupa Meslek Kartı
Yukarıda belirtildiği gibi, Modernize Edilmiş Mesleki
Yeterlilikler Yönergesinin temel hedefini, bürokrasinin
azaltılması ve prosedürlerin hızlandırılması için tanıma
usullerinde modern teknolojinin kullanımının ön plana
çıkarılması oluşturuyor. Bu hedefe yönelik olarak, yeni
Yönergenin getirdiği en büyük değişiklik ise, bir nevi
elektronik pasaport olarak adlandırılabilecek Avrupa
Meslek Kartı. Avrupa Meslek Kartı, AB üye ülkeleri arasında kişilerin mesleki yeterliliklerinin tanınması için
oluşturulan elektronik bir belge. Bu kart, meslek sahibi
bir kişinin mesleki yeterliliğinin ev sahibi ülkede belirli
idari kontrollerden geçtiğine ve söz konusu yeterliliğin
tanındığına ilişkin elektronik ortamda geçerli bir sertifika
oluşturuyor27.
Burada unutulmaması gereken nokta ise, Avrupa
Meslek Kartının fiziksel bir kart veya akıllı bir kart şeklinde
olmaması. Yalnızca elektronik sertifika olarak dolaşımda
olan Avrupa Meslek Kartına ilişkin böylece sahtecilik ve
geçerliliğini yitirme riski ortadan kaldırılmış oluyor28. Kartın elektronik olarak hazırlanması aynı zamanda, kişilerin
birden fazla ülkede iş kurmak veya hizmet sunmak için
mesleki yeterliliklerin tanınması başvurusu yapmaları
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durumunda işlemlerin tekrarlanması gereğini ortadan
kaldırıyor. Böylece, kişilerin geçmişte başvuru sürecinde
uğradıkları zaman kaybı önlenmiş oluyor.
İç Pazar Bilgilendirme Sistemi (Internal Market Information System – IMI) aracılığıyla kişinin yasal olarak
kayıtlı olduğu veya mesleki yeterliliğini edindiği ülke
ile mesleğini icra etmek istediği ülkenin yetkili mercileri arasında bilgi değişimi için hazırlanan Avrupa Meslek
Kartı ile mesleki yeterliliklerin tanınması prosedürlerinin
basitleştirilmesi amaçlanıyor29. Benzer şekilde, kişilerin
başvurularının online olarak takip edilebilmesini sağlayan sistem, süreçlere ilişkin de daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bunların yanında, Avrupa Meslek Kartı’nın AB Üye
Devletlerindeki farklı kurumlar arasında işbirliğinin ve
güvenin artırılmasına katkıda bulunması bekleniyor. Yeni
sistemle birlikte getirilen “uyarı mekanizması” (alert mechanism), hasta sağlığı veya çocuk eğitimi ile ilişkili alanlarda çalışan kişilerin kendi ülkelerinde mesleklerinden
geçici veya kalıcı olarak men edilmeleri veya mesleki
yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin sahte belge sunmaları
durumunda, AB ülkelerindeki yetkili kurumların birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunmasını gerektiriyor30.
Avrupa Meslek Kartından başka bir AB Üye Devletinde mesleğini icra etmek isteyen tüm kişiler faydalanabiliyor. Bu noktada, iş kurma ve geçici hizmet sunumuna
ilişkin uygulamadaki ayrım da devam ediyor. Avrupa
Meslek Kartının edinimi ise belirlenen internet sitesinde bireysel başvuru sonucunda gerçekleşiyor. Meslek
sahibi bir kişi bireysel hesabını oluşturduktan ve gerekli belgelerin elektronik kopyasını sisteme yükledikten
sonra mesleki yeterliliğinin tanınması için başvurusunu
yapabiliyor31. Yukarıda belirtildiği üzere, meslek sahibi
kişi aynı hesap üzerinden birden fazla ülkede mesleki
yeterliliğinin tanınması için başvuruda bulunabiliyor.
Avrupa Meslek Kartı başvurusu yapıldıktan sonra, yetkili kurumların kişinin başvurusunun alındığına
dair ve eğer varsa eksik belgelerin temini için bir hafta
içinde kişiyi bilgilendirmesi gerekiyor. Başvurunun tamamlanmasının ardından, kişinin geçici hizmet sunu-
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munda bulunacak olması durumunda yetkili kurumların üç hafta içinde karara varması gerekirken bu süre
mesleğin kamu sağlığı veya güvenliği üzerinde bir etkisi olması durumunda üç aya kadar uzayabiliyor. Öte
yandan, meslek sahibi kişi başka bir AB Üye Devletinde
iş kurmak için başvurduğunda, yetkili kurumlara üç ay
değerlendirme süresi verilirken otomatik tanıma prosedürü kapsamındaki meslek gruplarında bu süre iki ay ile
sınırlandırılıyor32. Yapılan değerlendirmeler sonucunda,
yetkili kurumlar kişinin mesleki yeterliliklerinin ev sahibi
Üye Devletteki yeterliliklerle uyuşmadığını tespit ederse, Mesleki Yeterlilikler Yönergesinin öngördüğü şekilde
telafi edici önlemler uygulanabiliyor.
Üye Devletlerin belirlenen süre içinde karara varamaması durumunda ise, mesleki yeterlilikler otomatik
olarak tanınıyor ve kişi Avrupa Meslek Kartını almaya hak
kazanıyor. Şeffaflık ilkeleri ışığında, Avrupa Meslek Kartı
başvurusunun reddedilmesi durumunda yetkili kurumlar kişiye ret nedenlerini açıklamak zorundayken kişinin
itiraz hakkı saklı kalıyor. Avrupa Meslek Kartının iş kurma
amacıyla edinilmesi durumunda geçerlilik süresi sınırsız;
geçici hizmet sunumu durumunda ise 18 ay olarak belirlenmiş durumda.
Modernize Edilmiş Mesleki Yeterlilikler Yönergesi
ile birlikte getirilen Avrupa Meslek Kartı uygulaması 18
Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Mesleki yeterliliklerin tanınması sürecini kolaylaştırma ve hızlandırma
hedefiyle yürürlüğe koyulan Avrupa Meslek Kartı ilk
etapta yalnızca belirli mesleklere uygulanıyor. Sınır-ötesi
hareketliliği daha fazla olan meslekler arasından seçilen bu gruba ise genel bakımdan sorumlu hemşireler,
eczacılar, fizyoterapistler, dağ rehberleri ve emlakçılar
giriyor33. Avrupa Meslek Kartının kapsamının gelecekte
diğer meslek gruplarına da genişletilmesi öngörülüyor.
Her ne kadar Avrupa Meslek Kartı ilk aşamada sınırlı
sayıda meslek grubunu kapsıyor olsa da, diğer meslek
gruplarına genişletilmesinin ve Kartın kullanım alanının
artırılmasının kuşkusuz gelecekte Birlik içinde mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin büyük ölçüde idari
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sadeleştirme getireceğini ve kişilerin hareketliliğini artıracağını söylemek mümkün. Bu sayede Birliğin, nüfusu
giderek yaşlanan ve çalışma yaşına giren kişilerin 2020
yılına kadar 6 milyon azalacağının tahmin edildiği üye
ülkelerde oluşacak kalifiye işgücü açığına bu elektronik
pasaport aracılığıyla daha hızlı yanıt verebilir hale gelmesi bekleniyor.

Mesleki Yeterliliklerin Tanınmasında AB Ne Durumda?
Yukarıda görüldüğü üzere, AB 2005 yılından bu yana
mesleki yeterliliklerin tanınması prosedürlerini kolaylaştırabilmek ve mevcut sistemin değişen iş piyasası koşullarına uyumlaştırılmasını sağlamak amacıyla birçok düzenlemeye imza attı. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın
verilerine göre, Üye Devletlerin bu alanda veri toplamaya
başladığı 1998 yılından bu yana 265 bin AB vatandaşı mesleğini başka bir Üye Devlette icra edebilmek için
mesleki yeterliliklerinin tanınması başvurusunda bulundu34. Bu sayı 1998 yılından önceki dönemi ve daha da
önemlisi geçici hizmet sunumu için başvuran kişileri kapsamadığı için başvuru sayısının esasında çok daha yüksek
olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil.
Bilindiği üzere, Hizmetler Yönergesi gibi Mesleki Yeterlilikler Yönergesi de hem AB ülkelerinde, hem de AEA
Ortaklığından dolayı EFTA ülkelerinde yürürlükte. Birlik
ve EFTA ülkeleri genelinde başka bir Üye Devlette iş kurmak için yapılan mesleki yeterliliklerin tanınması başvuruların sonuçlarına bakıldığında, olumlu olarak sonuçlanan başvuruların yüzde 83 seviyesinde olduğu; yüzde
6’sının olumsuz olarak sonuçlandığı ve yüzde 11’inin ise
değerlendirme sürecinde, adaptasyon sürecinde veya
temyiz sürecinde olduğu görülüyor. Ülkeler arasında bir
karşılaştırma yapıldığında ise, mesleğini başka ülkede
yerine getirmek isteyen kişilerin en fazla başvuru yaptığı
ülkeler arasında Birleşik Krallık, Norveç, Almanya, Belçika
ve İsviçre öne çıkıyor. Öte yandan, mesleğini başka bir
üye ülkede icra etmek isteyen kişilerin mesleki yeterliliklerini edindikleri ülkeler arasında ise Almanya, Polonya,
Birleşik Krallık, Romanya ve İsveç’in öne çıktığı görülüyor.

Eurostat’ın verilerine
göre, Üye Devletlerin
bu alanda veri
toplamaya başladığı
1998 yılından bu
yana 265 bin AB
vatandaşı mesleğini
başka bir Üye Devlette
icra edebilmek için
mesleki yeterliliklerinin
tanınması
başvurusunda
bulundu.
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Birlik ve EFTA ülkeleri
genelinde geçici
hizmet sunumu için
yapılan başvuruların
sonuçlarına
bakıldığında
olumlu sonuçlanan
başvuruların yüzde
95 seviyesinde
olduğu; yüzde
5’inin de olumsuz
olarak sonuçlandığı
görülüyor.

Benzer şekilde, Birlik ve EFTA ülkeleri genelinde geçici hizmet sunumu için yapılan başvuruların sonuçlarına bakıldığında olumlu olarak sonuçlanan başvuruların
yüzde 95 seviyesinde olduğu; yüzde 5’inin de olumsuz
olarak sonuçlandığı görülüyor. Ülkeler arasında bir karşılaştırma yapıldığında ise, mesleğini başka ülkede yerine
getirmek isteyen kişilerin en fazla başvuru yaptığı ülkeler arasında sırasıyla İsviçre, Danimarka, Avusturya, İtalya
ve Polonya öne çıkıyor. Öte yandan, mesleğini başka bir
üye ülkede icra etmek isteyen kişilerin mesleki yeterliliklerini edindikleri ülkeler arasında ise Almanya, Polonya,
Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya’nın öne çıktığı görülüyor.
Birlik düzeyinde iş kurma hareketlilik oranı en fazla
olan meslekler arasında tıp doktorluğu başta geliyor. Tıp
doktorluğunu, hemşirelik, ortaokul öğretmenliği, fizyoterapistlik, elektrik teknisyenliği, diş hekimliği, ilkokul öğ-

Grafik 3: Başka Bir AB Üye Devletinde İş Kurmak için Yapılan Başvurular (1998-2014)
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Grafik 4: Başka Bir AB Üye Devletinde Hizmet Sunmak için Yapılan Başvurular (1998-2014)
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retmenliği, veterinerlik ve eczacılık takip ediyor35. Geçici
hizmet sunumuna ilişkin hareketlilik oranı en fazla olan
meslek grupları ise şoförlük, yük kaldırma aracı operatörlüğü, turist rehberliği, tıp doktorluğu, spor eğitmenliği, ortaokul öğretmenliği, mimarlık, vinç operatörlüğü
ve inşaat mühendisliği olarak öne çıkıyor36. Bilindiği
üzere AB, sınırları içinde iş kurma ve hizmet sunumuna
yönelik hareketliliği artırmaya yönelik adımlar atmaya
devam ediyor. Hizmetlerin serbest dolaşımı için vazgeçilmez bir unsur olan mesleki yeterliliklerin tanınması
konusunda hayata geçirilen düzenlemeler hiç şüphesiz
AB’de hizmet ticareti entegrasyonunun arzu edilen seviyeye taşınmasına katkı sağlayacak.

Tek Pazar Stratejisi ve Mesleki Yeterliliklerin Tanınması
İlk sırada gelen önceliği iş imkânlarını, büyümeyi ve
yatırımı artırmak olan Avrupa Komisyonu, yeni Tek Pazar Stratejisinde hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin
reformların yanı sıra mesleki yeterliliklerin tanınmasına
ilişkin konuları da ele alıyor. Bunun temel nedenini ise,
Birlik genelindeki 5 binden fazla düzenlenmiş mesleğin
birçoğunun zamanla orantılı olmayan kısıtlamalar içerir
hale gelmiş olması oluşturuyor. Öte yandan, düzenlenmiş meslekler konusunda Üye Devletler arasında büyük
farklılıklar bulunmaya devam ediyor. Kimi Üye Devletin
ulusal mevzuatında mesleğe erişime ilişkin düzenlemeler sayıca fazlayken kimi Üye Devlet daha serbest uygulamalara sahip. Bugün, Macaristan’da 480 düzenlenmiş
meslek bulunurken, bu sayı Fransa’da 260’a, Belçika’da
ise 131’e düşüyor37.
Mesleki yeterlilikler alanındaki düzenlemeleri ortadan
kaldıran reformların daha fazla iş imkânı yarattığına ilişkin
yapılan ekonomik analizler ve Mesleki Yeterlilikler Yönergesinin modernizasyonunun ardından Üye Devletlerin
yaptığı karşılıklı değerlendirmeler sonucunda Komisyon,
2016 yılında düzenlenmiş mesleklere erişim ve bu mesleklerin icrasıyla ilgili yeni tedbirler almayı öngörüyor. Bu
alanda düzenli olarak bir rehberlik görevi üstlenmeyi talep eden Komisyon, alınacak kararlarla Üye Devletlerin
reform ihtiyaçlarının tespit edilmesini hedefliyor.

Hizmetlerin serbest
dolaşımı için
vazgeçilmez bir
unsur olan mesleki
yeterliliklerin tanınması
konusunda hayata
geçirilen düzenlemeler
hiç şüphesiz AB’de
hizmet ticareti
entegrasyonunun
arzu edilen seviyeye
taşınmasına katkı
sağlayacak.
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Her ne kadar Avrupa
Komisyonu söz konusu
yeni inisiyatiﬂerle
meslekleri düzenleme
veya serbestleştirme
konusunda bir yetki
üstlenmeyecekse
de, Üye Devletlerin
mesleki yeterlilikler
sisteminin modernize
edilmesi ve reform
süreçlerinde daha
aktif olacağı ve kimi
zaman bir yol gösterici
olarak hareket edeceği
oldukça açık.

Bu sürecin ilk aşamasında inşaat mühendisliği, mimarlık, muhasebecilik, avukatlık, turist rehberliği gibi yalnızca belirli sayıda mesleğe odaklanılması planlanıyor.
Sürecin ikinci aşamasında ise, Üye Devletlerin iki yılda bir
hazırlayacağı raporlarda belirtilen reformlar Komisyon
tarafından değerlendirilirken, hâlihazırda yürürlükte olan
engellerin ele alınması öngörülüyor. Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise, gerekli görülen durumlarda üye
ülkelerin durumuna bağlı olarak reform önceliklerinin
Avrupa Sömestri kapsamında ele alınacak olması.
Komisyon aynı zamanda, mevcut mesleki yeterliliklerin gözden geçirileceği veya yeni mesleki yeterliliklerin
yürürlüğe koyulacağı durumlarda Üye Devletlere orantılılık değerlendirmesi için yöntemlerin sunulacağı bir düzenleme çerçevesi sunmayı planlıyor. Bu çerçeveye göre,
Üye Devletler ancak kamu çıkarının başka bir şekilde
korunamayacağını kanıtlayabildikleri zaman belirli düzenlenmiş mesleklere erişime kısıtlama getirebilecekler.
Bilindiği üzere, AB’de düzenlenmiş mesleklerle ilgili mesleki yeterliliklerin belirlenmesi Üye Devletlerin sorumluluğunda. Her ne kadar Avrupa Komisyonu söz konusu yeni
inisiyatiflerle meslekleri düzenleme veya serbestleştirme
konusunda bir yetki üstlenmeyecekse de, Üye Devletlerin
mesleki yeterlilikler sisteminin modernize edilmesi ve reform süreçlerinde daha aktif olacağı ve kimi zaman bir yol
gösterici olarak hareket edeceği oldukça açık. Bu açıdan
değerlendirildiğinde, Avrupa Komisyonu’nun temelleri
Roma Antlaşması ile atılan hizmetlerin serbest dolaşımına
ilişkin en önemli konulardan biri olan mesleki yeterliliklerin tanınmasına yönelik “anlaşmaların koruyucusu” rolünü
üstleneceği görülüyor.

BÖLÜM 3: TÜRKİYE-AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ
KAPSAMINDA HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI
Hizmet Müzakerelerinin Uzun Geçmişinin Kısa Bir Özeti
Türkiye ve AB arasında hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanmasına ilişkin atılan ilk adımlar esasında
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Türkiye ve Birlik arasında ilişkilerin başladığı ilk yıllara
dayanıyor. Türkiye’nin 1959 yılında AET’ye üyelik başvurusu yapmasının ardından başlayan ve dört yıl süren
müzakereler sonucunda imzalanan Ortaklık Anlaşması,
taraflar arasında hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin
hükümler içeriyor. Böylece, Türkiye ve Birlik arasında 50
yılı aşkın süredir gündemde olan ve bugün Gümrük Birliği’nin kapsamına dâhil edilmesi öngörülen hizmetlerin
serbest dolaşımına ilişkin temeller atılmış oluyor.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, geçmişi Türkiye-AB
ilişkilerinin temellerinin atıldığı ilk yıllara dayanan hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin müzakereleri dört
aşamada ele almak mümkün. Bunlardan ilkini, Ortaklık
Anlaşması’nın imzalanmasıyla başlayan ve Gümrük Birliği kapsamında devam eden hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin müzakerelere kadar olan süreç oluşturuyor. 1990’lı yıllara kadar hizmet ticaretinin dünya
ticareti gündeminde mal ticaretine oranla geri planda
kalması nedeniyle somut adımların atılmadığı süreçte
ikinci aşama, 1993 yılında Gümrük Birliği’ne ilişkin devam eden görüşmeler kapsamında hizmet ticaretinin
de ele alınmasıyla başlıyor; ancak, 1994 yılında tekrar
kesintiye uğradığı görülüyor.
Grafik 5: Türkiye-AB İlişkilerinde Hizmet Ticareti Müzakereleri
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Ortaklık Anlaşması,
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hizmetlerin serbest
dolaşımına ilişkin
hükümler içeriyor.
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Türkiye ve AB arasında
1963 yılında imzalanan
ve taraﬂar arasındaki
ilişkinin hukuki
dayanağını oluşturan
Ortaklık Anlaşması’nın
13’üncü ve 14’üncü
maddelerinde
hizmetlerin
dolaşımının
serbestleştirilmesine
ilişkin hükümler
düzenleniyor.

Öte yandan, Gümrük Birliği’nin 1996 yılında yalnızca
mal ticaretini kapsayacak şekilde yürürlüğe girmesinin
ardından kesintiye uğrayan sürecin devamında Avrupa
Komisyonu tarafından 1998 yılında yayımlanan Türkiye
İçin Avrupa Stratejisi ile hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin yeşil ışığın yeniden yakılmasıyla Türkiye ve
AB arasında hizmet müzakerelerinde üçüncü aşamanın
başladığı söylenebilir. Son olarak, 1999 yılında Helsinki
Zirvesi’nde Türkiye’nin adaylık statüsünün resmi olarak
tanınmasının ardından verilen müzakere yetkisinin kapsamının kısıtlı kalması nedeniyle sekteye uğrayan süreç,
2005 yılında Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin
başlamasıyla yeni bir boyuta taşınıyor. Böylece Türkiye-AB arasında 50 yıldır devam eden hizmet ticareti
müzakerelerinde, hizmetlerin serbest dolaşımının üyelik müzakerelerinde ele alındığı ve halen devam eden
dördüncü aşamanın başladığını söylemek mümkün.

Hizmetlerin Serbest Dolaşımına Doğru İlk Adım: Ortaklık
Anlaşması ve Katma Protokol
Türkiye ve AB arasında 1963 yılında imzalanan ve
taraflar arasındaki ilişkinin hukuki dayanağını oluşturan
Ortaklık Anlaşması’nın 13’üncü ve 14’üncü maddelerinde hizmetlerin dolaşımının serbestleştirilmesine ilişkin
hükümler düzenleniyor. Bu doğrultuda, Anlaşmanın
13’üncü maddesinde, “Akit Taraflar(ın), yerleşme serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 52 ilâ 56’ncı (dâhil) maddeleri ile
58’inci maddesinden esinlenmekte” hemfikir oldukları
belirtilirken; 14’üncü maddesinde ise “(...)hizmet edimi
serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 55, 56 ve 58 ilâ 65’inci (dâhil)
maddelerinden esinlenmekte” anlaştıkları ifade ediliyor38.
Bu çerçevede, Türkiye ile AB arasındaki söz konusu
serbestinin oluşturulması perspektifinin esasında AB
Üye Devletlerinin Roma Antlaşması ile kendi aralarında kurdukları ilişkiyi yansıttığı görülüyor. Roma Antlaşması’nın ilgili maddeleri, çalışmanın ilk bölümünde de

48

belirtildiği üzere, üye ülkeler arasında yerleşme hakkı ve
hizmetlerin serbest dolaşımı önünde ulusal mevzuatlardaki kısıtlayıcı hüküm ve uygulamaların ortadan kaldırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor. Bu kısıtlayıcı hüküm ve
uygulamalar ise şu şekilde sıralanıyor:
•

Hizmet icrasını engelleyen hükümler,

•

Hizmet icrasını bir izin ya da lisans alınması zorunluluğuna bağlayan hükümler,

•

Hizmet icrası için gereken iznin verilmesinde ilave
koşullar öne süren hüküm ve uygulamalar,

•

Hizmet icrasını kabul eden ülkede ikamet ve/veya
eğitim şartına bağlayan hüküm ve uygulamalar,

•

Vergi gibi mali yükümlülükler getirerek hizmet icrasını daha maliyetli hale getiren uygulamalar,

•

Sözleşmeye taraf olma özellikle iş, kiralama ve işçi
çalıştırma sözleşmeleri yapabilme ve bunlardan doğan tüm haklardan yararlanma, ihale süreçlerinde
yer alma, devlet veya diğer kamu hukuku tüzel kişileri tarafından verilen izinlerden yararlanma, menkul,
gayrimenkul ve fikri mülkiyet haklarını kullanma ve
devretmeye ilişkin getirilen sınırlama veya koşullar.

Yukarıda sıralanan hükümlerden anlaşılacağı üzere,
Ortaklık Anlaşması’nın hizmetlerin serbest dolaşımı ile
ilgili oluşturduğu çerçeve doğrudan belirlenmemekle birlikte tarafların yerleşme hakkı ve hizmet sunumu
serbestisi üzerindeki tüm kısıtlama ve ayrımcı uygulamaları kaldırması öngörülüyor. Türkiye ve AB arasında
1970 yılında imzalanan ve Ortaklık Anlaşması’nın eki
olan Katma Protokol’de ise yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin
usullerin daha somut hale getirildiğini söylemek mümkün.
Bilindiği üzere, taraflar arasındaki ortaklık ilişkisinde
geçiş döneminin koşullarının, yöntemlerinin, sıra ve sürelerinin belirlendiği Katma Protokol’de 1995 yılında geçiş döneminin sona ermesiyle malların serbest dolaşımının sağlanması amacıyla taraflar arasında bir Gümrük

Ortaklık Anlaşması’nın
hizmetlerin serbest
dolaşımı ile ilgili
oluşturduğu
çerçeve doğrudan
belirlenmemekle
birlikte taraﬂarın
yerleşme hakkı ve
hizmet sunumu
serbestisi üzerindeki
tüm kısıtlama ve
ayrımcı uygulamaları
kaldırması
öngörülüyor.
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Ortaklık Anlaşması’na
benzer şekilde, Katma
Protokol’ün 41’inci
maddesinde de
taraﬂarın belirlenen
serbestilere yönelik
yeni kısıtlamalar
getirmekten
kaçınacakları da
belirtiliyor.

Birliği oluşturulmasının yanı sıra hizmetler, sermaye ve
kişilerin serbest dolaşımının sağlanması öngörülüyordu.
Ortaklık Anlaşması’na benzer şekilde, Katma Protokol’ün
41’inci maddesinde de tarafların belirlenen serbestilere yönelik yeni kısıtlamalar getirmekten kaçınacakları
da belirtiliyor (standstill ilkesi). Katma Protokol’de aynı
zamanda, Ortaklık Anlaşması’nın 13’üncü ve 14’üncü
maddelerinde yer alan ilkelere uygun olarak hizmetlerin
serbest dolaşımının sağlanması için sıra, süre ve usullerin tespit edilmesi için Ortaklık Konseyi’nin görevlendirildiği görülüyor.
Her ne kadar Türkiye ve AB arasında hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin inisiyatif 1960’lı yıllarda
başlamış ve söz konusu serbestleşmenin hukuki dayanağı kurulmuş olsa da hizmet ticaretinin dünya ticareti
gündeminde mal ticaretine oranla geri planda kalması
nedeniyle bu alanda o yıllarda sonuç odaklı bir adım atı-

Kutu 1: Katma Protokol Madde 41: Yerleşme Hakkı,
Hizmetler ve Ulaştırma
Katma Protokol Madde 41
Yerleşme Hakkı, Hizmetler ve Ulaştırma
1. Akit Taraﬂar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimine yeni kısıtlamalar koymaktan
sakınırlar.
2. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Anlaşması’nın 13. ve 14.
Maddelerinde yer alan ilkelere uygun olarak, Akit
Taraﬂarın yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimindeki kısıtlamaları aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tespit eder.
Ortaklık Konseyi, söz konusu sıra, süre ve usulleri, çeşitli faaliyet dalları için bu alanlarda Topluluğun daha
önce koyduğu hükümleri ve Türkiye’nin ekonomik
ve sosyal alanlardaki özel durumunu göz önüne alarak, tespit eder. Üretim ve alışverişlerin gelişmesine
özellikle katkıda bulunan faaliyetlere öncelik verilir.
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lamadığı görülüyor. Öyle ki, hizmet ticareti müzakereleri
somut olarak tarafların gündemine 1990’lı yılların başında, Gümrük Birliği müzakereleri sürecinde giriyor.

Gümrük Birliği Müzakereleri Sürecinde Hizmet
Ticaretinin Serbestleştirilmesine ilişkin Görüşmeler
1992 yılında, Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokol’ün hizmetlerin serbest dolaşımı ile ilgili maddelerinin işletilmesi için Ortaklık Konseyi’nde mutabakata varılmasının ardından, Türkiye ve AB arasında görüşmeler
başladı. İlk toplantıda Türk müzakerecilerin, altı başlık
altında kurulacak çalışma gruplarının görüşmelerinin
Brüksel’de yürütülmesini önermesi üzerine Ocak 1993
tarihinde görüşmelere başlanması ve hizmetler konusunun ortaklık ilişkisi çerçevesinde ele alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda oluşturulan çalışma gruplarında ele
alınacak sektörler ise, mali hizmetler (bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları), telekomünikasyon, ulaştırma,
turizm ve dağıtım, görsel-işitsel hizmetler ve profesyonel hizmetler olarak belirlendi.
Gümrük Birliği müzakerelerine paralel olarak yürütülen görüşmeler sırasında taraflar dokuz defa bir araya
gelirken dört bölümden oluşan bir taslak metin oluşturuldu39. Bu taslak metinde, hedeflenen serbestleşmenin
sınırları ve yönetimine ilişkin olarak, Türkiye ve AB sınırları içinde kurulmuş, Türk ya da AB şirketleri, acenteleri ve
bağlı ortaklıkları ile vatandaşların Türkiye ve AB sınırları
içerisinde yerleşme hakkı üzerindeki tüm kısıtlama ve
ayrımcı uygulamaların kaldırılması hedeflendiği belirtiliyordu. Bu kısıtlamaların, AB’de anlaşmanın yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren; Türkiye’de ise daha sonra belirlenecek bazı sektörler için beş yıllık bir geçiş süreci sonunda kaldırılması öngörülüyordu. Bu noktada hayata
geçirilmesi hedeflenen bir diğer nokta ise, taraflar arasında hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması için
hizmet sunucusu gerçek kişilerin geçici dolaşımına izin
verileceğine ilişkin karar oldu.
Sektörel kapsam konusunda her ne kadar taraflar
arasındaki ilk görüşmeler altı sektör üzerinde yoğun-

Gümrük Birliği
müzakerelerine paralel
olarak yürütülen
görüşmeler sırasında
taraﬂar dokuz defa bir
araya gelirken dört
bölümden oluşan
bir taslak metin
oluşturuldu.
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Taslak metinde aynı
zamanda, hizmetlerin
serbest dolaşımından
faydalanması
öngörülenler taraf
ülke vatandaşları,
Türkiye veya AB sınırları
içinde Türk ya da AB
hukukuna uygun
olarak kurulmuş,
ticaret sicilinde kayıtlı
olduğu yer ile faaliyet
merkezinin Türkiye
ve AB sınırları içinde
olan şirket, ﬁrma ve
bunların bağlı ortaklık
ve acenteleri olarak
belirlendi.

laşsa da taslak metinde, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (General Agreement in Trade in Services - GATS)
anlaşmasının 5’inci maddesinin öngördüğü hükümlere
uygun olarak tüm sektörleri kapsayacağı öngörülüyordu. Bilindiği üzere, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeleri
arasında imzalanan ve uluslararası hizmet ticaretine ilişkin temel kavram, kural ve ilkeleri ortaya koyan ilk çok
taraflı anlaşma olan GATS’ın 5’inci maddesi, üyelerinin
kendi aralarında hizmet ticaretini daha fazla serbestleştirmeyi öngören bir anlaşma yapmalarına veya mevcut
bir anlaşmaya taraf olmalarına belirli şartlar altında imkân veriyor. Bu şartlar ise; anlaşma ile kapsanan sektör
sayısı, etkilenen ticaret hacmi ve hizmet sunum şekilleri
açısından kapsamlı olması, özellikle hizmet sunum şekillerinden herhangi birini dışarıda bırakmaması ve taraf
ülkelerin listelerindeki milli muamele kısıtlamalarının ortadan kaldırılması olarak sıralanıyor40.
Taslak metinde aynı zamanda, hizmetlerin serbest
dolaşımından faydalanması öngörülenler taraf ülke vatandaşları, Türkiye veya AB sınırları içinde Türk ya da AB
hukukuna uygun olarak kurulmuş, ticaret sicilinde kayıtlı
olduğu yer ile faaliyet merkezinin Türkiye ve AB sınırları içinde olan şirket, firma ve bunların bağlı ortaklık ve
acenteleri olarak belirlendi. Hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin AB’de geçerli olan kurallara benzer şekilde,
kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçeleri ile yabancılara uygulanan belirli kısıtlamaların anlaşmanın hükümlerinin dışında bırakılacağı taslak metinde
vurgulanan diğer konulardan biri oldu.
Taslak metin üzerinde uzlaşan taraflar arasında,
Aralık 1994 tarihinde toplanacak Ortaklık Konseyi’nde
Gümrük Birliği’ne ilişkin alınacak kararın içerisinde “Yerleşme Hakkı ve Hizmetler” başlıklı bir bölümün yer alması kararlaştırıldı. Ancak, ilgili bölümler Almanya, Yunanistan ve Danimarka’nın itirazı üzerine Ortaklık Konseyi
kararından çıkarıldı41. Böylece Gümrük Birliği, Türkiye ve
AB arasında yalnızca malların serbest dolaşımını kapsayacak şekilde 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girdi.
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Gümrük Birliği’nden Sonra Yeniden: Türkiye için Avrupa
Stratejisi ve Hizmet Müzakereleri
Türkiye ve AB arasında yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımına yönelik kısıtlamaların ortadan
kaldırılmasına ilişkin varılan mutabakatın 1995 yılında
Ortaklık Konseyi kararından çıkarılmasıyla sürecin tekrar
tıkandığını söylemek mümkün. Hal böyle olunca, bugün
eksik yönlerinin yansımalarının halen görüldüğü, yalnızca malların serbest dolaşımının sağlandığı; ancak, böylece entegrasyonun bir ölçüye kadar sağlanabildiği bir
Gümrük Birliği yürürlüğe girmiş oldu. Hiç şüphesiz, Türkiye’de üretilen malların kalitesinin artırılmasıyla Avrupa
pazarında satılmasını sağlayan ve Türkiye’nin dünya mal
ticaretinde kendine bir yer edinmesini sağlayan Gümrük Birliği’nin Türkiye sanayisi için kazanımları göz ardı
edilemez. Ancak, nihai hedefin Türkiye’nin AB’ye üyeliği
olduğu göz önüne alındığında hizmetlerin ve dolayısıyla
kişilerin serbest dolaşımının sağlanmadığı durumda tam
anlamıyla bir entegrasyondan bahsetmek oldukça zor.
1997 yılında Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye’nin
katılım müzakerelerinin başlatılması kararına dâhil edilmemesi üzerine Türkiye’nin AB ile siyasi ilişkilerini askıya
alacağını bildirmesinin ardından, Haziran 1998 tarihinde
gerçekleşen Cardiff Zirvesi’nde Avrupa Komisyonu’nun
aday ülkeler için hazırladığı İlerleme Raporlarının Türkiye için de hazırlanması kararı alınırken aynı zamanda
Komisyon tarafından hazırlanan “Türkiye için Avrupa
Stratejisi” de onaylandı42. Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi
ve Türkiye’yi üyeliğe hazırlamayı amaçlayan Stratejide,
taraflar arasındaki yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması konusu tekrar gündeme geldi. Türkiye ile Gümrük Birliği’nin
güçlendirilmesi ve diğer alanlarda işbirliğinin artırılması
için bir programın sunulduğu Stratejide, Komisyon bir
yandan Gümrük Birliği’nin hâlihazırda yürürlükte olan
alanlarına ilişkin mevzuatın uyumlaştırılması ve teknik
danışma süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtirken, diğer yandan hizmetler ve kamu alımlarının serbestleştirilmesi önerisinde bulundu43.

Nihai hedeﬁn
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Türkiye’yi AB üyeliğine
hazırlayacak olan
Gümrük Birliği’nin
de bu süreçte
tüm serbestileri
kapsayacak şekilde
uygulanmasının
temel amaç olması
gerektiğinin
vurgulandığı bu
belgede, taraﬂarın
hizmet ticaretinin
serbestleştirilmesi
için gerekli süreçleri
başlatması yönünde
çağrı yapıldı.

Türkiye için Avrupa Stratejisi’nin kabul edilmesini
takiben Türkiye tarafından 22 Temmuz 1998 tarihinde
yayımlanan “Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirme Stratejisi”
başlıklı belgede nihai hedefi üyelik olan ortaklık ilişkisinin yalnızca Gümrük Birliği ile sınırlı kalmasının yeterli
olmadığı belirtildi44. Türkiye’yi AB üyeliğine hazırlayacak
olan Gümrük Birliği’nin de bu süreçte tüm serbestileri
kapsayacak şekilde uygulanmasının temel amaç olması
gerektiğinin vurgulandığı bu belgede, tarafların hizmet
ticaretinin serbestleştirilmesi için gerekli süreçleri başlatması yönünde çağrı yapıldı. Bu bağlamda Türkiye’nin
Komisyon tarafından hazırlanan Strateji çerçevesinde
müzakerelere hazır olduğu ifade edilirken, ayrıca diplomaların karşılıklı tanınması için müzakerelerin başlatılmasına yönelik teknik çalışmaların da başlatılabileceği
vurgulandı45. Bunun üzerine, Türkiye ve AB arasında yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı üzerindeki
kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili görüşmeler 30 Nisan
1999 tarihinde tekrar başladı. Gerçekleştirilen görüşmede, Ortaklık Anlaşması’nın yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile ilgili hükümlerine sadık kalınarak
aşamalı bir serbestleştirmeye gidilmesi konusunda mutabakat sağlandı.
Tıpkı 1992-1994 yılları arasında gerçekleştirilen görüşmelerde olduğu gibi, 1990’lı yılların sonunda da bu
konuda başlaması planlanan müzakerelerin hukuki
dayanağını GATS anlaşmasının 5’inci maddesinin oluşturması öngörülüyordu. Bu konuda Türkiye, hizmetler
alanında dengeli bir anlaşmaya varılması ve bu anlaşmanın tüm alanlarını kapsayacak; ancak, bazı sektörlerde geçiş süreleri öngörecek bir çerçeveye oturtulması
gerektiği görüşüne sahipti. Avrupa Komisyonu da Türkiye’nin bu görüşü ile hemfikir olduğunu belirtirken, geçiş sürelerinin beş ile on yıllık sürelere ayrılmasını; ancak,
olabildiğince kısa süreli bir geçiş dönemi öngörüleceğini bildirdi. Komisyon ayrıca, kara ve deniz taşımacılığı,
arazi mülkiyeti ve kumarhane hizmetleri gibi alanların
anlaşmanın kapsamı dışında tutulabileceği ya da bu
alanlarda belirlenecek geçiş döneminin daha uzun süre
olabileceğini belirtti.
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Son olarak 15 Kasım 1999 tarihinde bir araya gelen
AB Genel İşler Konseyi’nde, Türkiye ile yerleşme hakkı
ve hizmetlerin serbest dolaşımı müzakerelerinin 2000
yılında başlamasına karar verildi. Kesin tarihin Ortaklık
Konseyi’ne bırakıldığı toplantıda, Konseyin Komisyona
verdiği müzakere yetkisinin de temel unsurları belirlendi46. Buna göre;
•

Komisyonun görüşmelerde GATS’ın 5’inci maddesini ve Ortaklık Anlaşması’nın ilgili hükümlerini esas
almasına;

•

Kurucu Antlaşmanın 4 numaralı başlığı altında yer
alan 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerinin varılacak
anlaşma için örnek teşkil etmesine;

•

Müzakerelerin sonunda üzerinde anlaşmaya varılacak metnin hizmet sunucuların geçici serbest
dolaşımı ile ilgili bölümünde, Komisyonun Üye
Devletlerin bu konudaki hassasiyetini göz önünde
bulundurarak hareket etmesine ve anlaşma çerçevesinde yalnızca kilit personelin geçici dolaşımının
düzenlenmesine;

•

Müzakere sürecinde Birliğin ve Üye Devletlerin yetkilerinin dikkate alınmasına ve olası anlaşmazlıklar
için gerekli mekanizmaların kurulmasına karar verildi.

Konseyin Komisyona verdiği müzakere yetkisinde
dikkat çeken en önemli noktalardan birinin üçüncü
madde olduğunu söylemek mümkün. Yukarıda görüldüğü üzere, Konsey tarafından verilen müzakere yetkisinde, hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında hizmet sunucuların geçici serbest dolaşımı ile ilgili olarak
Komisyonun Üye Devletlerin hassasiyetini göz önünde
alarak müzakereleri sürdürmesi öngörülüyor. Hal böyle
olunca, o dönemde yürütülen müzakereler sonucunda,
Türkiye ve AB arasında hizmetlerin serbest dolaşımı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılsa dahi kişilerin serbest dolaşımında tam bir serbestleşme sağlanamayacağı; yalnızca
kilit personelin Birlik içinde serbest dolaşımına izin verileceği görülüyor. Bu durumdan da yerleşme hakkı ve

15 Kasım 1999
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gelen AB Genel
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Kutu 2: Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Türk Vatandaşlarına Yönelik Hizmetlerin
Serbest Dolaşımı İlkesine İlişkin Kararları
Yerleşme Hakkı ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımına Yeni Kısıtlamalar Getirilemeyeceğine
İlişkin 11.5.2000 Tarih ve C-37/98 Sayılı A. Savaş Kararı
1984 yılında bir aylık vize ile İngiltere’ye ziyaretçi olarak giden Savaş çifti vize süreleri bitmiş
olmasına rağmen İngiltere’de kalmaya devam etmişler ve hiçbir izin veya ruhsat almadan
değişik işletmeler açarak işletmişlerdir. Bunun üzerine, İngiliz yetkili makamları 1994 yılında
Savaş çiftinin sınır dışı edilmesine karar vermişlerdir. Dava süreci sonunda İngiliz yüksek
mahkemesi, Katma Protokol’ün 41’inci maddesinin yorumlanması için ABAD’a ön karar
başvurusunda bulunmuştur.
Başvuruyu değerlendiren ABAD, ilk defa bu davayla Birlik ve Türkiye arasında imzalanan
Katma Protokol’ün 41’inci maddesinin üye ülkelerde doğrudan etkiye sahip olan bir hüküm
olduğunu kabul etmiştir. Bu maddeye göre, Protokolün üye ülkede yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren Türk vatandaşlarının yerleşme özgürlüğüne ve ikamet hakkına yeni ulusal kısıtlamalar
getirilmesi yasaklanmıştır. Bu nedenle, üye ülkedeki yargılama sürecinde davacıya uygulanan
düzenlemelerin, Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan düzenlemelere kıyasla
daha olumsuz olup olmadığı hususu tespit edilecek ve mevcut haklarda kötüleştirme yasağı
ilkesi (standstill clause) dikkate alınacaktır.
Üye Ülkede Hizmet Sunmak İsteyen Türk Vatandaşlarından Katma Protokolün
Yürürlük Tarihinden Önce Ülkeye Giriş Vizesi Zorunluluğu Bulunmaması Halinde
Giriş Vizesi İstenemeyeceğine İlişkin 19.02.2009 Tarih ve C-228/06 Sayılı M. Soysal ve
İ. Savatlı Kararı
TIR şoförü Mehmet Soysal’ın Berlin Eyalet Mahkemesi’ne 19 Mayıs 2006’da yaptığı başvuru
üzerine, ABAD 19 Şubat 2009’da aldığı kararla, AB’nin 2000 yılından bu yana Türk vatandaşı
şoförlere vize uygulaması getirmesini Katma Protokol’ün 41’nci maddesinin ihlali olarak
görmüş ve bu karar uyarınca “hizmet sunumu” yapmak üzere bu ülkeye seyahat eden Türk
vatandaşlarına vize uygulanamayacağı hükmüne varmıştır. Karar, önceden mevcut olan
vizesiz seyahat hakkını, Katma Protokol’ün mevcut haklarda kötüleştirme yasağı ilkesini içeren
41’nci maddesi gereğince 1 Ocak 1973 tarihinden önceki uygulamanın yeni kurallar yoluyla
kısıtlanamayacağını öngörmektedir.
Türk Vatandaşlarının Üye Ülkelerde Hizmet Alma Özgürlüklerine İlişkin 24.09.2013
Tarih ve C-221/11 Sayılı L.E. Demirkan Kararı
Leyla Ecem Demirkan 2007 yılında Almanya’da yaşayan babasını ziyaret etmek amacıyla Alman
Başkonsolosluğu’na Schengen vizesi için başvuruda bulunmuş, ancak bu talebi reddedilmiştir.
Bunun üzerine Demirkan, vize talebinin reddi nedeniyle Alman mahkemesinde dava açmıştır
ve Alman yargısı konuyu ABAD’a taşımıştır.
ABAD’ın verdiği karara göre, Katma Protokol’un 41’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre
“hizmet sunma özgürlüğü kavramı”, bir hizmet almak amacıyla bir AB üyesi ülkeye giden Türk
vatandaşlarının “hizmet alma özgürlüğünü” kapsamaz şeklinde yorumlanmalıdır.
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hizmetlerin serbest dolaşımı başlığı altında düzenlenecek olan anlaşmada esasında yerleşme hakkının sağlanamayacağı anlaşılıyor.
Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü dönemin
Türkiye’nin adaylık statüsü kazandığı 10-11 Aralık 1999
tarihli Helsinki Zirvesi’ne denk gelmesinin, ilişkilerde
adaylık perspektifinin oluşması sayesinde 2000 yılında
Lüksemburg’da düzenlenen Ortaklık Konseyi toplantısında hizmetlerin ve kamu alımlarının serbestleştirilmesi
müzakerelerinin başlama kararı alınmasında etkili olduğu
söylenebilir. Müzakerelere başlama kararı alınmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’ye sunulan
karar taslağı, GATS’ın öngördüğü serbestleşmeden daha
fazla bir ilerleme sağlamadığı gerekçesiyle Türkiye tarafında kabul görmedi. Ayrıca, Konseyin Komisyona verdiği
müzakere yetkisi temelinde hazırlanan karar taslağının,
Türkiye’nin ortaklık hukukundan kaynaklanan özellikle
kişilerin serbest dolaşımına ilişkin haklarını kısıtlayıcı bir
nitelikte olduğunu savunan Türkiye müzakere pozisyonunu, müzakerelerin üyelik perspektifi göz önünde tutularak sürdürülmesi gerektiği şeklinde belirledi.
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2001 yılında Brüksel’de gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerde Türk müzakerecilerin karar taslağına ilişkin
endişelerini Komisyona aktarmasının ardından, müzakerelerin Konsey tarafından Helsinki Zirvesi öncesinde
verilen müzakere yetkisi çerçevesinde değil; Zirvede
Türkiye’ye adaylık statüsü verilmesi sonucunda yeni bir
perspektifin yansıtılması ihtiyacından hareketle yeni bir
müzakere yetkisi ışığında devam etmesine karar verildi.
2001 yılı sonunda gerçekleşen üçüncü tur müzakerelerde ise, Türk tarafının endişelerinin Komisyon tarafından
göz önüne alındığı ve Türkiye’nin müzakere pozisyonuna daha uygun bir karar taslağı sunuldu. Son olarak, hizmet müzakerelerinin yalnızca üç yıl devam eden “kısa”
tarihinde son tur müzakerelerin Brüksel’de gerçekleştiğini ancak somut çıktılar elde edilemediğini söylemek
mümkün.
Türkiye ve AB arasında 2000 yılında başlayan hizmet
müzakerelerinin somut bir sonuç doğurmaması sonu57
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cunda 1963 yılından bu yana adeta “iki adım ileri, bir
adım geri” şekilde ilerleyen hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin görüşmeler, yeniden durma sürecine girdi.
Ancak, 17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB Zirvesi’nde Türkiye ile katılım müzakerelerinin
resmen başlatılması yönünde alınan kararla yerleşme
hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı yeni bir boyuta
taşınarak Türkiye-AB katılım müzakereleri kapsamında
ele alınmaya başladı.

Üyelik Müzakereleri: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu
Serbestisi
Türkiye ve AB arasında hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması için 50 yılı aşkın
bir süre önce başlayan süreç, 2005 yılında katılım müzakerelerinin fiilen başlamasının ardından 33 müzakere
faslından biri olarak “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” başlığı altında üçüncü fasıl kapsamında
ele alınmaya başladı47. Üyelik müzakerelerinden önce
Gümrük Birliği kararına uygun şekilde serbestleştirilmesi
öngörülen hizmetler sektörü üyelik müzakereleriyle beraber hem Türkiye’nin bu alanda AB mevzuatını üstlenmesi yoluyla hem de iş kurma hakkının da faslın başlığına dâhil edilmesiyle ele alınmaya başladı.
Fiili müzakerelerin başlamasına kadar geçen ve hazırlık süreci olarak adlandırılan tarama sürecinde fasla
ilişkin Tanıtıcı Tarama Toplantısı 21-22 Kasım 2005 tarihlerinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 19-20 Aralık 2005
tarihlerinde gerçekleşti. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Tarama Sonu Raporu’nun 2007 yılında Türkiye’ye
iletilmesinin ardından da fasla dair bir adet teknik açılış
kriteri getirildi. Buna göre, fasıl kapsamına giren AB müktesebatına uyum sağlanması amacıyla, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu bakımından gerekli tüm adımlara
ilişkin bir takvimi de içeren detaylı bir stratejinin hazırlanması faslın teknik açılış kriteri olarak belirlendi48.
Öte yandan, teknik açılış kriterinin de ötesinde unutulmaması gereken konu, faslın 11 Aralık 2006 tarihli
AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi Kararı kapsamında
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Katma Protokol’ün tam olarak uygulanması temelinde
açılması engellenen sekiz fasıl arasında yer alıyor olması49. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye tarafından
faslın açılış kriteri olan mevzuat uyumuna ilişkin strateji
hazırlanıp Avrupa Komisyonu’na sunulsa dahi, fasıl üzerindeki siyasi blokaj kalkmadığı sürece bu faslın açılması
mümkün olmayacak.
3’üncü Fasıl olan İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu
Serbestisi Faslının kapsamını iş kurma hakkı, sınır ötesi
hizmet sunumu ile ilgili kurallar, mesleki yeterliliklerin
karşılıklı tanınması ve posta hizmetlerine ilişkin düzenlemeler oluşturuyor. İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet
sunumu hakkındaki düzenlemeler, çalışmanın ilk bölümünde belirtildiği üzere, Birlik vatandaşlarının veya
Birlik hukukuna uygun olarak kurulmuş tüzel kişilerin bir
diğer Üye Devlette iş kurma hakları ve hizmet sunumu
üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına dayanıyor. Bu
bağlamda yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yasal ve
idari tüm engellerin kaldırılması amacıyla üye ülkelerin
ve Birliğe üye olmak isteyen aday ülkelerdeki düzenlemelerin gözden geçirilmesi öngörülüyor. Bu noktada,
Türkiye’nin katılım müzakereleri kapsamında ulusal
mevzuatını 2006/123/AT sayılı Hizmetler Yönergesi ile
uyumlaştırması gerekiyor.
Faslın temel unsurlarından ikincisini oluşturan mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması ise, Birlik genelinde mesleki yeterliliklerin ve diplomaların tanınmasına
ilişkin kuralların uyumlaştırılmasını ve düzenlenmiş
mesleklerin bir kısmında eğitim müfredatının ortak
hale getirilerek Birlik üyeleri arasında otomatik tanıma
sisteminin oluşturulmasını düzenliyor. Çalışmanın ikinci
bölümünde ayrıntılı olarak incelendiği üzere, bu alanda
Birliğin temel düzenlemeleri 2013/55/AB sayılı Modernize Edilmiş Mesleki Yeterlilikler Yönergesi kapsamında
ele alınıyor. Faslın bu bölümünde Birlik hukukunun üstlenilmesine yönelik Türkiye’nin söz konusu Yönergeyi iç
hukukuna aktarması öngörülürken, aynı zamanda bu
Yönergenin akademik ve mesleki yeterliliklerle ilgili kurumlar tarafından uygulanması gerekiyor.
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Üyelik müzakerelerinin
başlamasının ardından
Türkiye’nin bu alanda
AB müktesebatını
üstlenmeye yönelik
çalışmalara başlaması
ile hizmetlerin serbest
dolaşımına ilişkin
düzenlemeler farklı bir
boyuta taşındı.

Faslın son bölümünü oluşturan posta hizmetleri
ile ilgili bölümün ise, daha önce Türkiye ve AB arasında
hizmetlerin serbest dolaşımı üzerindeki engellerin kaldırılmasına yönelik devam eden süreçte ele alınmadığını; ancak, üyelik müzakereleri kapsamında 3’üncü fasla
dâhil edildiğini söylemek mümkün. Posta hizmetleri ile
ilgili olarak, üye ülkelerde posta hizmetleri sektörünün
kademeli ve kontrollü bir şekilde rekabete açılması öngörülüyor. Bu kapsamda Birlik mevzuatında posta hizmetleri ile ilgili temel düzenlemeleri 2002/39/AT sayılı
Posta Hizmetleri Yönergesi oluşturuyor. Türkiye’nin bu
alanda Birlik müktesebatına uyum sağlaması ve düzenlemelerin uygulanması için Ulusal Düzenleyici Otorite
(National Regulatory Authority – NRA) kurması büyük
bir önem taşıyor.

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında
Türkiye’nin Uyum Düzeyi: İlerleme Raporları Ne Diyor?
Üyelik müzakerelerinin başlamasının ardından Türkiye’nin bu alanda AB müktesebatını üstlenmeye yönelik
çalışmalara başlaması ile hizmetlerin serbest dolaşımına
ilişkin düzenlemeler farklı bir boyuta taşındı. Bu alanda
Türkiye’nin uyum düzeyinin hangi seviyede olduğu da
her yıl Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan İlerleme Raporlarında ayrıntılı olarak ele alınır oldu. Bu açıdan
bakıldığında, 2005 yılından bu yana İlerleme Raporlarında 3’üncü Fasıl kapsamında Türkiye’nin kaydettiği
ilerleme veya devam eden eksikliklerin neler olduğu incelenerek Türkiye’nin müktesebat uyumunun bir özetini
çıkarmak mümkün.
Yukarıda belirtildiği üzere, 3’üncü Fasıl iş kurma hakkı, sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi, mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması ve posta hizmetleri olmak
üzere dört bölümde ele alınıyor. 2005 yılından bu yana
yayımlanan 11 İlerleme Raporunda fasla ilişkin Avrupa
Komisyonu’nun üzerinde durduğu konulara bakıldığında Türkiye’nin dört alanda da belirli bir düzeyde ilerleme
kaydettiği; ancak halen yerine getirilmesi gereken değişiklikler olduğu söylenebilir. Öte yandan, her ne kadar
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bir ilerlemeden söz edilebilse de faslın tamamına ilişkin
olarak Türkiye’nin uyum düzeyi “erken aşama” olarak
değerlendiriliyor. Avrupa Komisyonu’nun yeni nesil İlerleme Raporu olarak kabul edilen ve önceki yıllara göre
farklı bir yöntem ve yeni bir dil kullanılan 2015 yılı İlerleme Raporu’nda ise Türkiye’nin 3’üncü Fasıl kapsamında
AB mevzuatına uyum düzeyi “başlangıç aşamasında”
olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan bakıldığında, yeni
nesil İlerleme Raporlarında beş kategoriden oluşan bir
değerlendirme sunan Avrupa Komisyonu’na göre, ikinci
kategoride yer alan bu alanda Türkiye’nin üzerine düşen
görevin bir hayli fazla olduğunu söylemek mümkün.
İş kurma hakkı konusunda, İlerleme Raporlarında
en çok vurgulanan konu, faslın açılış kriteri olan Türkiye
tarafından kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından atılması gereken tüm adımları içeren detaylı bir
stratejinin hazırlanması. 2003 ve 2008 yılları Katılım Ortaklığı Belgelerinde de öncelik olarak belirlenen uyum
stratejisinin Türkiye tarafından sunulmamış olması İlerleme Raporlarında Avrupa Komisyonu’nun yakın zamana
kadar sıklıkla dikkat çektiği konulardan biriydi. Bu doğrultuda atılan en önemli adım ise 2014 yılında AB Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan “İş Kurma Hakkı ve
Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatıyla
Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması
için Teknik Yardım Projesi” oldu. Kısaca Hizmetler Projesi
olarak anılan Teknik Yardım Projesi ile 3’üncü Fasla ilişkin
müktesebata uyum sağlamak için bütün hukuki ve idari
tedbirlerin zamanlamasını da içeren detaylı bir stratejinin hazırlanması hedefleniyor50.
Hizmetler Projesi kapsamında, Türkiye’deki bütün
hukuki ve idari uygulamaların Hizmetler Yönergesinin
hükümleriyle uyum sağlaması için, ilgili taslak kanunu
da içeren bir eylem planının hazırlanması öngörülüyor.
Bu bağlamda, Hizmetler Yönergesi kapsamında ele alınan tüm hizmet faaliyetleri ile ilgili ulusal mevzuatın belirlenmesi ve AB mevzuatı ile Türkiye’nin ulusal mevzuatı
arasındaki boşlukların belirlenmesi çalışmaları devam
ediyor. Bu çalışmalar sonucunda ise, hizmet sunumuna
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2016 yılının Eylül
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açılmasını engelleyen
siyasi blokajın
kaldırılması büyük bir
önem taşıyacak.

ilişkin temel ilkeleri düzenleyen ve idari sadeleştirme
tedbirleri oluşturan taslak yatay kanun hazırlanması ve
bu kapsamda Türkiye’de Tek Temas Noktaları oluşturulması için eylem planı hazırlanması planlanıyor.
Hizmetler Projesi kapsamında aynı zamanda, mesleki yeterliliklerin tanınması konusunda da işleyen bir
tanıma sisteminin oluşturulması için ilgili taslak kanunu
da içeren bir eylem planı hazırlanması öngörülüyor. Bu
çerçevede, Türkiye’de düzenlenmemiş mesleklerin düzenlenmesine yönelik bir yol haritası oluşturulması ve
düzenlenmiş mesleklere ilişkin envanter hazırlanması
çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, AB mevzuatı ile Türkiye’nin ulusal mevzuatı arasındaki boşluk analizinin yapıldığı Proje kapsamında belirlenen boşluklar doğrultusunda Türkiye’nin ulusal mevzuatının AB müktesebatıyla
uyumlaştırılması sürecinde karşılaşılacak ihtiyaçlara yönelik bir eylem planı hazırlanması hedefleniyor. Söz konusu eylem planının yanı sıra Ulusal Destek Merkezinin
tasarlanmasına ilişkin bir eylem planının da hazırlanması
Hizmetler Projesi’nin hedefleri arasında yer alıyor. 2016
yılının Eylül ayında tamamlanması öngörülen Hizmetler
Projesi’nin hedeflerine ulaşması durumunda Türkiye’nin
3’üncü Faslın açılış kriterini yerine getirmesini beklemek
mümkün. Bu durumda ise, Faslın açılmasını engelleyen
siyasi blokajın kaldırılması büyük bir önem taşıyacak.
İş kurma hakkına ilişkin İlerleme Raporlarında yıllar
içerisinde öne çıkan konulardan bir diğeri ise, Türkiye’nin
uyguladığı ve AB müktesebatına uygun olmayan cinsiyet, vatandaşlık, ikamet, orantısız dil şartı ve çalışanların
faaliyette bulunabileceği ofis sayısını sınırlayan kurallar
olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, serbest meslek
mensubu AB vatandaşlarının işletmelerinin kurulması
ve tescilinin yanı sıra, kendileri için de çalışma izni almaları veya bir anonim şirket kurarken Merkez Bankası
veya bir devlet bankasına garanti teminatı yatırmaları
zorunluluğu da bu alanda İlerleme Raporlarında dikkat çekilen Türkiye’nin AB mevzuatına uyum sağlamadığı noktaları oluşturuyor. Öte yandan, yıllar içerisinde
Türkiye’nin bu konularda bazı somut adımlar da attığı

62

görülüyor. Örneğin, 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe
giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile geçerli bir çalışma iznine sahip yabancılar için ikamet alma
zorunluluğu kaldırıldı. Böylece, ulusal mevzuattaki dağınık ve güncelliğini yitirmiş mevzuatın yerine sistematik
ve güncel bir düzenleme getirilmiş ve AB standartlarıyla
uyum açısından önemli bir adım atılmış oldu.
Öte yandan, AB tarafından yayımlanan İlerleme Raporlarında belirtildiği üzere bu alanda gerçekleştirilmesi
gereken reformlar varlığını sürdürüyor. 2015 yılı Türkiye
İlerleme Raporu’nda, Türkiye’de geçici ya da şartlı koruma kapsamındaki kişilerin çalışma iznine başvurmalarına olanak tanınmasını sağlayan bir mevzuatın kabul
edilmediği belirtiliyor. AB üye ülkelerinde kurulan firmaların Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için kayıt, lisans
veya izin şartına tabii tutulması da İlerleme Raporlarında sıklıkla vurgulanan konuların arasında yer alıyor. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye’nin iş kurma hakkı
konusunda AB ile mevzuatını uyumlaştırması için belirtilen bu alanlarda hiç şüphesiz daha fazla ilerleme kaydetmesi gerekiyor.
Sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi ile ilgili olarak
İlerleme Raporlarında değinilen konular arasında hizmet sunuculara uygulanan ve AB müktesebatına uygun
olmayan kayıt, lisans ve izin şartı ilk sırada geliyor. Öyle
ki, bu konuya ilişkin Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye
yönelttiği eleştiriler bu çalışma kapsamında ele alınan
tüm İlerleme Raporlarında yer alıyor. Bir üye ülkede yerleşik hizmet sunucularının çalışma ve oturma izni alabilmek için bu tür şartlara tabi olması da dikkat çekilen
konulardan birini oluşturuyor. Aynı zamanda, Türkiye’de
hizmet sunumu için meslek örgütüne üyelik şartı ve
bazı durumlarda meslek örgütüne üyelik kriterinin vatandaşlık şartına bağlı olması Türkiye’de hizmet sunmak
isteyen AB vatandaşlarına yönelik kısıtlama oluşturduğu
için İlerleme Raporlarında mevcut düzenlemelerin değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Türkiye’de yerine getirilmesi gereken değişikliklerin
yanı sıra kimi durumlarda sınır ötesi hizmet sunumu ser-
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bestisi ile ilgili bazı konularda hayata geçirilen düzenlemelerle geriye dönüş yaşandığı da görülüyor. Örneğin,
2005 yılı İlerleme Raporu’nda Türkiye’de çıkarılan yeni bir
yönetmelikle çevre mühendisleri için Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliğine üye olma zorunluluğuyla birlikte vatandaşlık şartının da getirildiği ve bu durumun AB
müktesebatına uygun olmadığı belirtiliyor. Benzer şekilde, 2010 yılında profesyonel turist rehberlerine ilişkin
yönetmelik değişikliği ile ziraat ve gemi mühendislerine
ilişkin ticaret odası düzenlemeleri yoluyla AB müktesebatına uygun olmayan vatandaşlık şartının uygulandığına dikkat çekilirken bu alanda Hizmetler Yönergesi ile
uyum sağlanması gerektiği vurgulanıyor.
Bu açıdan bakıldığında, Avrupa Komisyonu’nun dikkat çektiği Türkiye’deki düzenlemelerin AB müktesebatı
ile uyumlu olmadığı noktalarda somut adımlar atılması,
üyelik müzakereleri kapsamında ilerleme kaydedilmesi
için oldukça önemli. Bu bağlamda, yukarıda daha ayrıntılı olarak ele alınan Hizmetler Projesi Türkiye’nin ulusal
mevzuatı ile AB’nin bu alandaki mevzuatı arasındaki
boşluğu belirlemek ve gerekli görülen adımları atmak
için büyük bir fırsat sunuyor.
3’üncü Faslın büyük öneme sahip bir diğer konusu
mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması alanının belki
de Türkiye’nin en fazla mesafe kat ettiği alan olduğunu
belirtmek mümkün. Katılım müzakerelerinin başlamasını takip eden yıllarda yayımlanan İlerleme Raporlarında
Türkiye’nin birçok alanda eksiğine dikkat çekilirken son
yıllarda yayımlanan İlerleme Raporlarında Türkiye’nin
yaptığı değişikliklerden memnuniyetle bahsediliyor. Bu
noktada, Türkiye’nin sıklıkla karşılaştığı bir eleştiri, mesleki yeterlilikler ile akademik yeterliliklerin ayırt edici bir
şekilde tanınmasına imkân sağlayan bir prosedürün
oluşturulmaması şeklinde ortaya çıkıyor.
Bu konuda geçtiğimiz yıllarda, Türkiye’nin öncelikle
yerine getirmesi gereken değişiklikler arasında mesleki
yeterlilikler ve akademik yeterliliklerin tanınması prosedürlerini ayrı olarak ele alacak bir idari yapının kurulması
ilk sırada geliyordu. 2006 yılında mesleki yeterliliklerin
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yönetimini yeni bir bağımsız otoriteye veren kanunun
kabul edilmesiyle Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nun
(MYK) kurulması bu alanda atılan önemli bir adım oldu.
MYK, kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’de bir mesleğin icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve
tutumların neler olduğunu gösteren ve asgari normlar
olarak kabul edilen Ulusal Meslek Standartlarını ve Ulusal Yeterlilikleri yayımlamaya devam etti. Bu kapsamda,
günümüze kadar toplamda 609 adet Ulusal Meslek
Standardı51 ve 326 adet Ulusal Yeterlilik yayımlandı52.
Öte yandan, Avrupa Komisyonu’nun mesleki yeterlilikler
ile akademik yeterliliklerin tanınması konusunun ayrıştırılması gerektiğine ilişkin Türkiye’ye yönelttiği uyarıların
son yıllarda da İlerleme Raporlarında yer almaya devam
ettiğini ve Türkiye’nin bu alanda daha fazla ilerleme kaydetmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması alanında
Türkiye’nin sıklıkla karşılaştığı bir diğer eleştiri, avukatlık,
tıp doktorluğu, dişçilik, ebelik, hava trafik kontrolörlüğü
ve özel güvenlik hizmetleri başta olmak üzere birçok
düzenlenmiş mesleğin icra edilebilmesi için aranan vatandaşlık veya dil şartı. 2005 yılından 2015 yılına kadar
tüm İlerleme Raporlarında vurgulanan vatandaşlık ve
dil şartı konusunda ilerleme kaydetmek için Türkiye’nin
attığı adımlar arasında 2012 yılında özel hastanelerde yabancı uyruklu doktorların ve hemşirelerin istihdam edilmesinin önündeki yasal engelleri kaldıran kanun hükmünde kararname ve uygulama yönetmeliğinin kabul
edilmesi ilk sırada geliyor. Benzer şekilde, 2014 yılında
ebelik mesleğinin icrası için aranan vatandaşlık şartının
kaldırılmasıyla mesleğe erişimde serbestliğin sağlanması
bu alanda Avrupa Komisyonu tarafından olumlu olarak
değerlendirilen gelişmeler arasında yer alıyor.
2015 yılında yapılan kanun değişikliği ile eğitimini
yabancı ülkede tamamlamış eczacıların diplomalarının
Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı bir Türk eğitim kurumu tarafından tanınması koşuluyla Türkiye’de çalışmalarına olanak sağlanmaya başlandı. Son olarak, 2015 yılı İlerleme
Raporu’nda bazı düzenlenmiş mesleklerde tanıma için
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halen mütekabiliyet ve/veya vatandaşlık ve dil şartının
arandığı belirtilirken bu alandaki engelleri ortadan kaldırmak için Türkiye’nin almakta olduğu teknik destek
projesi kapsamında AB müktesebatıyla uyumunun artırılması gerektiğinin altı çiziliyor. Hizmetler Projesi’nin temel hedeflerinden biri olan AB mevzuatı ile Türkiye’nin
ulusal mevzuatı arasındaki boşluk analizinin ardından
hazırlanacak eylem planı ile Türkiye’nin bu alanda daha
fazla ilerleme kaydedeceğini beklemek mümkün.
3’üncü Faslın son konusu olan posta hizmetleri alanında ise Türkiye’nin ilk yıllarda karşılaştığı eleştiri, 2006
yılında hazırlanan Posta Kanunu Tasarısı’nın uzun yıllar
boyunca yasalaşmamasından kaynaklanıyordu. Söz konusu kanunun 2013 yılında yasalaşmasıyla birlikte bu
alanda önemli bir mesafe kaydedilmiş oldu. Her ne kadar hızlı posta ve özel paket dağıtımında özel sektör varlığını sürdürse de PTT Genel Müdürlüğü’nün posta sektörünü kapsayan tekel olarak faaliyet göstermesi uzun
yıllar başlıca eleştiri alanlarından biri olmaya devam etti.
PTT Genel Müdürlüğü ile ilgili altı çizilen bir diğer husus
ise kurumun genel muhasebe yönetimi ve hesapların
ayrımı alanında muhasebe sisteminde şeffaflığın sağlanamaması. Benzer şekilde, Türkiye’de AB posta müktesebatının uygulanması için yol haritası oluşturulmaması
İlerleme Raporları’nda dikkat çekilen noktalardan bir
diğerini oluşturuyor.
Öte yandan, Türkiye’nin posta hizmetleri alanında
önemli adımlar attığı da görülüyor. Bunlardan ilki, Posta
Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bağımsız düzenleyici otorite olarak öngörülmesi. Kuruluşunu takip eden yıllarda
BTK’nın yetkilendirme, idari yaptırımlar, tarifeler, ve hizmet kalitesi gibi konularda temel uygulama mevzuatını
kabul etmesi de Avrupa Komisyonu tarafından olumlu
olarak değerlendirilen gelişmeler arasında yer alıyor.
Son olarak, 2015 yılında Türkiye’nin Evrensel Posta Birliği’nin Oluşturulmasına İlişkin 7’nci Ek Protokol’ü onaylaması bu alanda ilerleme kaydedilen bir diğer noktayı
oluşturuyor. Avrupa Komisyonu’nun 2015 yılı İlerleme
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Raporu’nda Türkiye’nin ilerleyen dönemde Posta Kanunu’nda lisanslama, evrensel hizmet bedeli ve ücret
düzenlemesinin kapsamı konularına açıklık getirecek
değişiklikleri kabul etmesi gerektiği belirtiliyor.
Sonuç olarak, Türkiye’nin İş Kurma Hakkı ve Sınır
Ötesi Hizmet Sunumu Serbestisi faslı kapsamında üyelik
müzakerelerinin başladığı yıllara göre belirli bir düzeyde
ilerleme kaydettiğini; ancak, halen yerine getirilmesi gereken değişiklikler olduğunu söylemek mümkün. 2005
yılından bu yana yayımlanan İlerleme Raporlarında “erken aşama”; 2015 yılı İlerleme Raporu’nda da “başlangıç
aşamasında” olarak değerlendirilen İş Kurma Hakkı ve
Sınır Ötesi Hizmet Sunumu Serbestisi faslına ilişkin Avrupa Komisyonu’nun 2016 yılı içinde Türkiye’den yerine
getirmesini beklediği bazı değişiklikler var. Yeni formatta
hazırlanan ve aday ülkelere fasıllar bazında bir yıllık hedefler koyan 2015 yılı İlerleme Raporunda, 3’üncü Fasla
ilişkin olarak Türkiye’den “sınır ötesi hizmet sunumu için
Hizmetler Yönergesi ile uyum sağlaması ve Tek Temas
Noktası kurması” bekleniyor53.
Yukarıda daha ayrıntılı incelendiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen söz konusu bir yıllık hedef hâlihazırda Türkiye’nin Hizmetler Projesi kapsamında
hayata geçirmeyi öngördüğü değişikliklerden oluşuyor.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, 2016 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanan Hizmetler Projesi’nin ulaşacağı
sonuçlar doğrultusunda bir sonraki İlerleme Raporunda
Türkiye’nin bu alanda daha fazla ilerleme kaydedeceğini
beklemek mümkün. İlerleme Raporunda belirlenen hedefin yanı sıra, Hizmetler Projesi’nin tamamlanmasıyla
fasıl kapsamındaki AB müktesebatına uyum sağlanması
için tüm adımları içeren bir stratejinin hazırlanmasıyla
Türkiye’nin faslın teknik açılış kriterini karşılaması bekleniyor. Her ne kadar 3’üncü fasıl blokaj altındaki fasıllar
arasında yer alsa da Türkiye’nin fasıl kapsamına giren
AB müktesebatına uyum sağlaması, Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi sürecinde AEA modelinin benimsenmesi durumunda Türkiye’nin bu alandaki tüm değişikliklere
kısa sürede uyum sağlayabileceğini gösteriyor.
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Günümüzde
dünyanın en büyük
ekonomilerinden
AB ve ABD’nin
GSYH’lerinin yüzde
70 ila 80’ini hizmetler
sektörü oluşturuyor.
2014 yılı verilerine
bakıldığında, AB
yüzde 22,6 ile dünya
hizmet ticaretinin
lideri konumunda
bulunuyor.

BÖLÜM 4: KÜRESEL TİCARET GÜNDEMİNDEKİ
YENİ EĞİLİMLER VE HİZMETLER SEKTÖRÜ
Küreselleşen Dünyada Hizmetler Sektörü
Yakın geçmişe kadar hizmet ticaretinin sınırlı bir
alan içinde alıcı ve satıcının yüz yüze iletişim kurması
yoluyla gerçekleşmesi nedeniyle hizmetler sektörünün
iç taleple birlikte gelişen bir sektör olduğu ve ekonomik büyümeye mal ticareti kadar katkıda bulunmadığı
tartışılıyordu. 1980’li yıllardan bu yana teknolojik gelişmelerin büyük bir ivme kazanmasıyla hizmetler de tıpkı
mallar gibi daha geniş bir alanda alıcı ve satıcı arasında
yüz yüze iletişimi gerektirmeyecek şekilde ticareti yapılabilir hale geldi.
Küreselleşmenin de göz ardı edilemez etkisiyle geçmişte sınır-ötesi ticareti yapılamayan hizmetler, dünya
çapında önemli bir ticaret kalemi haline geldi. Öyle ki,
bugün hizmetler sektöründeki gelişmenin düşük gelirli
ülkelerin kalkınmasına en büyük katkıyı sağladığı yönünde tartışmalar devam ediyor. Hizmetler sektörünün düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerde, kalkınmanın anahtarı olarak sanayinin yerini aldığı ve uzun yıllardır hâkim
olan ekonomik büyüme ve sanayi arasındaki ilişkinin
kırıldığı belirtiliyor54. Hatta, hizmetler sektörüne dayalı
ekonomik büyümenin daha kapsayıcı, çevre dostu ve
cinsiyet eşitliğine daha duyarlı bir büyüme olacağı ifade
ediliyor.
Hizmetler sektörü düşük gelirli ülkelerde kalkınmanın anahtarı olabileceği gibi gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerin ekonomilerine de büyük ölçüde katkıda
bulunuyor. Günümüzde dünyanın en büyük ekonomilerinden AB ve ABD’nin GSYH’lerinin yüzde 70 ile 80’ini
hizmetler sektörü oluşturuyor. 2014 yılı verilerine bakıldığında, AB yüzde 22,6 ile dünya hizmet ticaretinin
lideri konumunda bulunuyor55. Hizmetler sektörü AB
ekonomisinin en büyük bölümünü oluşturmanın yanı
sıra, AB’deki her 10 kişiden 7’sinin istihdam edildiği alan
olarak öne çıkıyor.
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1980’li yıllardan itibaren ekonomide serbestleşmeye
giden Türkiye’de ise sanayi faaliyetlerinin artması ihracatın öne çıkmasına katkı sağlarken, 2002 yılından bu yana
yaşanan ekonomik dönüşümle birlikte hizmetler sektörünün önemi ve ülke ekonomisindeki rolünün arttığı
görülüyor. Böylece, geçmişte tarım sektörünün ve ithal
ikameci sanayileşmenin hâkim olduğu Türkiye, son yıllarda ihracata yönelik büyüme modelinin izlendiği, hizmetler sektörünün GSYH’nin yüzde 70’ini oluşturduğu
ve her iki kişiden birinin hizmetler sektöründe istihdam
edildiği bir ekonomiyi temsil ediyor56.

Dünya Bankası
verilerine göre, 2013
yılında küresel mal
ticareti yüzde 2,2
büyürken bu rakam
hizmet ticareti için
yüzde 6 olarak
kaydedildi.

Aynı zamanda küresel ticaret verilerine bakıldığında
son yıllarda küresel hizmet ticaretinin mal ticaretinden
daha hızlı geliştiğini söylemek mümkün57. Dünya Bankası verilerine göre, 2013 yılında küresel mal ticareti yüzde 2,2 büyürken bu rakam hizmet ticareti için yüzde 6
olarak kaydedildi. Aynı zamanda, küresel mal ticaretinde
2012 ve 2013 yıllarında kaydedilen büyüme oranı 19932013 yıllarını kapsayan 20 yılın ortalamasından daha düşük58. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD)
2015 yılı verilerine göre ise, 2014 yılında küresel ticaretteki büyümenin anahtarı hizmet ticareti oldu. 2014 yılında

Grafik 6: Küresel Hizmet Ticareti (2005-2014)
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2014 yılında 24 trilyon
ABD doları değerindeki
küresel ihracatın yüzde
21’i bir önceki yıla
göre yüzde 5 artışla
hizmet ihracatından
elde edilirken, mal
ihracatındaki büyüme
yalnızca yüzde 0,3
olarak kaydedildi.

24 trilyon ABD doları değerindeki küresel ihracatın yüzde 21’i bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla hizmet ihracatından elde edilirken, mal ihracatındaki büyüme yalnızca
yüzde 0,3 olarak kaydedildi59.

Çok Taraflılıktan İki Taraflılığa
Türkiye ve AB arasında hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğü 50 yılda
küresel ticaret gündemi büyük ölçüde değişti. Yukarıda
belirtildiği gibi, hizmetlerin küresel düzeyde ticaretinin
yapılabilir hale gelmesi ve hatta hizmet ticaretinin küresel mal ticaretinden daha hızlı büyümesiyle uluslararası
düzeyde yapılan düzenlemelerin sayısı arttı. Bunlardan
ilki ve en önemlisi ise 1995 yılında DTÖ nezdinde GATS’ın
yürürlüğe girmesi oldu. Uluslararası hizmet ticaretine
ilişkin temel kavram, kural ve ilkeleri ortaya koyan ilk çok
taraflı anlaşma olan GATS, küresel ticaret sistemindeki
değişiklikler doğrultusunda uluslararası mal ticaretine
ilişkin uzun yıllar önce yürürlüğe giren GATT’tan esinlenerek hazırlandı60.
DTÖ üyelerinin tamamının taraf olduğu GATS, hizmet sunumunda DTÖ üyelerinin hizmet sunucularına
eşit muamele yapılması ile yerli ve yabancı hizmet sunucuları arasında ayrımcı muamele yapılmamasını temel
ilke olarak belirliyor. Aynı zamanda, Anlaşma ile hizmet
sunumunda vatandaşlık, yerleşik olma veya iş kurma konularında şirket tipi şartları gibi kısıtlayıcı koşullar getirilmemesi, hizmet sunumunun üretim miktarı, istihdam
edilecek kişi sayısı gibi koşullarla sınırlanmaması gibi düzenlemeleri de içeriyor. Temelde tüm hizmet sektörlerini kapsayan GATS’ın iki alanda istisnaya sahip olduğunu
söylemek mümkün. Bunlardan ilki, Anlaşmanın ilk maddesinde düzenlenen ve resmi makamların yetkileri çerçevesinde sundukları sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim
hizmetleri gibi hizmetlerin Anlaşmanın kapsamı dışında
tutulması. İkincisi ise, hava taşımacılığına ilişkin hakların
uygulanması ile doğrudan ilgili olan hizmetler61.
Bilindiği üzere, üç sütundan oluşan GATS’ın ilk bölümü tüm üye ülkelere uygulanan esas hükümleri içe-
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ren Çerçeve Anlaşma oluştururken, ikinci ve üçüncü
bölümlerinde ise devam eden serbestleşme sürecinin
konusu olan ulusal taahhüt listeleri ve hizmet sektörlerinde özel durumları gösteren ilave ekler mevcut.
DTÖ üyelerinin böylece GATS ekinde yer alan taahhüt
listelerinde hizmet sunumunda pazara girişi kısıtlayan
şartlar ile yerli ve yabancı hizmet sunuculara yönelik
ayrımcı muamele koşullarını listeleyerek bunlara istisna teşkil eden kısıtlayıcı uygulamaları sürdürebildiğini;
ancak, taahhüt listelerinde belirttikleri şartların ötesinde hizmet sunumuna ilişkin kısıtlayıcı yeni düzenleme
ve uygulamalar getiremediğini hatırlatmakta fayda
var.
2000’li yıllara gelindiğinde ise küresel ticaret sistemindeki değişiklikler doğrultusunda yaşanan en önemli
gelişmenin yine DTÖ nezdinde başlatılan ve uluslararası ticareti kolaylaştırmaya yönelik olan Doha Kalkınma
Turu (Doha Development Round) olduğunu söylemek
mümkün. 2001 yılında başlayan Doha Kalkınma Turu
müzakereleri DTÖ üyelerinin kendi aralarında yaptıkları
ticaret kurallarını gözden geçirmek ve bu doğrultuda
ticareti geliştirmek temel hedefi çerçevesinde şekilleniyordu62. Bu kapsamda, uygulanan ticaret engellerin
azaltılmasının amaçlandığı Doha Kalkınma Turu müzakereleri yedi temel alana odaklanıyordu. Bunlar, uygulamaya yönelik konular; tarım; fikri mülkiyet hakları ve
kamu sağlığı; çevre; Singapur konuları olarak da bilinen
yatırımlar, rekabet, kamu alımlarında şeffaflık ve ticaretin
kolaylaştırılması ile ilgili kurallar ve diğer konular olarak
sıralanıyordu63.
Bu çerçevede, uluslararası hizmet ticareti de daha
geniş kapsamlı bir ticaret anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen Doha Kalkınma Turu müzakerelerine dâhil edildi64.
Müzakerelerde hizmet ticaretine ilişkin olarak öne çıkan
dört konu ise pazara giriş koşulları, ulusal düzenlemeler, acil korunma önlemleri, kamu alımları ve teşviklere
ilişkin GATS kuralları ile düşük gelirli ve gelişmekte olan
ülkelere yönelik özel hükümler oldu. Ancak, 2003 yılındaki DTÖ toplantısında gıda ve tarım ürünleri, Singapur
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konuları, tarım dışı ürünlere yönelik pazara erişim ve ticareti kolaylaştırıcı hükümlere ilişkin olarak gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasında uzlaşmaya varılamaması müzakere sürecindeki aksaklıkların ilk göstergesi
oldu. DTÖ tarihinde ilk defa bu denli geniş ölçüde konuyu kapsayan ve bunların tamamını “tek bir paket” (single
undertaking) içinde ele alan, tarım gibi zor bir alanı müzakere kapsamına dâhil eden ve üye sayısının en fazla
olduğu Doha Kalkınma Turu, tüm bu nedenlerle 2006
yılında kesintiye uğradı.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir anlaşmaya varılamaması sonucunda, dönemin DTÖ Genel
Direktörü Pascal Lamy 24 Temmuz 2006 tarihinde yaptığı konuşmada, çok taraflı sistemin çalıştığını gösterecek
önemli bir fırsatın kaçırıldığını belirterek Doha Kalkınma
Turu müzakerelerinin askıya alınması yönünde çağrıda
bulundu65. Bu açıklama ile birlikte 2001 yılında Doha
Bakanlar Bildirgesi ile başlatılan ticaret müzakerelerine süresiz olarak ara verilmiş oldu. Her ne kadar Doha
Kalkınma Turu müzakerelerinin başarısızlığa uğrama
nedenleri bu çalışmada ele alınamayacak kadar kapsamlı ve önemli olsa da DTÖ Eski Genel Direktörü Pascal Lamy’nin konuşması Türkiye ve AB arasındaki ticari
ilişkileri oldukça derinden etkileyen bir konuya dikkat
çekiyor.
Lamy’nin belirttiği gibi, Doha Kalkınma Turu müzakerelerinin askıya alınması küresel ticaret sisteminde çok
taraflılığın (multilateralism) büyük ölçüde zarar gördüğüne işaret ediyor. Bunun en iyi örneği ise, 2006 yılından
itibaren birçok ülkenin ikili, bölgesel ve/veya bölgeler
arası ticaret anlaşmalarına yönelmiş olması. DTÖ verilerine göre, 1958-1999 yılları arasında DTÖ’ye bildirilen STA
sayısı 75 iken, bu sayının 2000 yılından bu yana 288’e
yükseldiği görülüyor66. Bir diğer deyişle, yalnızca 15 yılda imzalanan anlaşma sayısı, 40 yıl boyunca imzalanan
anlaşmaların sayısının üç katı. Hal böyle olunca, küresel
ticarette çok taraflı bir sistemden ikili veya bölgesel anlaşmalara doğru bir eğilim yaşandığı yönünde bir çıkarım yapmak mümkün.
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Küresel Ticaretteki Yeni Eğilimlere AB’nin Cevabı:
Küresel Avrupa
2000’li yılların başında Doha Kalkınma Turu’nun en
güçlü savunucularından olan AB de küresel ticaret sistemindeki yeni eğilimlerle ikili veya bölgesel anlaşmalara
yönelen aktörlerden bir diğeri. AB gündeminde bu eğilimin önünü açan adım ise 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “Küresel Avrupa: Dünyada
Rekabet Bildirisi” oldu67. 2005 yılında yayımlanan Lizbon
Stratejisi’nin Birlik içinde rekabet, yenilikçilik, eğitim, ArGe, istihdam ve sosyal politikaya yönelik getirmeyi hedeflediği yeni ve güçlendirilmiş kurallar sayesinde AB
şirketlerinin küresel düzeyde rekabet edebilirliğini güçlendirme amacının tamamlayıcısı olarak görülen Küresel Avrupa Bildirisi, dış ticaret politikası üzerine yoğunlaşıyor. 2006 yılının öncesinde Avrupalı şirketlerin küresel
düzeyde rekabet edebilmesi amacıyla dış ticaretteki önceliğin dengeli ve adil bir çoktaraflı sisteme dayandığı
belirtilen Bildiride, küresel ekonomik entegrasyonun hız
kazandığı ve Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin küresel ekonomik sistemde güçlendiğinin altı çiziliyor. Bu
kapsamda, küresel ticaretin yapısının da değiştiği belirtilirken uluslararası ticaret anlaşmalarının sayısının arttığı
ve ülkeler arasında birçok sektörde karşılıklı ticareti kolaylaştırıcı önlemlerin alındığı vurgulanıyor.
Bildiride aynı zamanda dış pazarlara açılmak için yalnızca gümrük vergilerinin azaltılmasının yeterli olmadığı
ifade edilirken, AB’nin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinde
21’nci yüzyılın gerekliliklerine uygun biçimde tarife dışı
engeller, kaynaklara erişim, fikri mülkiyet hakları, hizmetler, yatırım, kamu alımları ve rekabete ilişkin konuların
da ele alınacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, geçmişte
yalnızca yakın coğrafyasındaki ülkeler ile barış ve istikrar amaçlı STA imzalayan AB, 2006 yılından itibaren uzak
pazarlara erişim amacıyla üçüncü ülkelerle yeni nesil
ticaret anlaşmaları olarak adlandırılan anlaşmalar imzalamaya başladı. Yeni nesil STA’lar ile AB’nin ticaret ortaklarının pazarlarında daha adil rekabet koşullarından
faydalanması hedeflenirken ülke ve ülke gruplarının be-
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girişimin Uluslararası
Hizmet Ticareti
Anlaşması (Trade in
Services Agreement
– TISA) olduğunu
söylemek mümkün.

lirlenmesinde ekonomik büyüklükleri, pazar potansiyeli
ve AB çıkarlarına karşı korunma seviyesi gibi doğrudan
pazar ile ilgili kriterler dikkate alınıyor.
Yeni strateji kapsamında AB; Arnavutluk, Bosna Hersek, Karayipler ve Pasifik Adaları, Fildişi Sahili, Kamerun,
Güney Kore gibi ülkelerle yeni nesil STA’ları imzalamaya
başladı. Günümüz itibariyle AB’nin STA müzakere ettiği
ülkeler ve kuruluşlar ise, ABD, Kanada, Singapur, Malezya, Vietnam, Tayland, Filipinler, Japonya, Burma, Hindistan, Kolombiya, Peru, Ekvador, Bolivya, MERCOSUR, Fas
ve Tunus olarak sıralanıyor68. Burada sıralanan STA’lardan
en ön planda olanı hiç şüphesiz AB’nin ABD ile müzakere ettiği TTIP. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında
2013 yılından bu yana müzakere edilen STA’nın tamamlanması durumunda küresel ticaret sisteminde büyük
değişikliklere neden olacağını tahmin etmek zor değil.
Son olarak, yeni nesil STA’ların yanı sıra küresel ticaret
sistemindeki değişiklikler ışığında uluslararası boyutta
gerçekleşen diğer bir girişimin Uluslararası Hizmet Ticareti Anlaşması (Trade in Services Agreement – TISA) olduğunu söylemek mümkün. 2013 yılı Mart ayında ABD
ve Avustralya’nın öncülüğünde başlayan resmi görüşmelere uluslararası hizmet ticaretinin yüzde 70’ini oluşturan 23 DTÖ üyesi69 katılıyor. TISA müzakereleri, olası
anlaşmanın tüm hizmet sektörleri ve hizmet sunum biçimlerini içerecek şekilde kapsamlı olması; müzakereler
sonucunda en azından mevcut pazara giriş koşullarının
bağlanması ve yeni pazara giriş olanaklarının yaratılması; ayrıca hizmet ticaretine ilişkin yeni ve güçlendirilmiş
kuralların oluşturulması hedefi doğrultusunda yürütülüyor. Nihai hedefi çoklu bir hizmet ticareti anlaşması olan
TISA müzakerelerinin son turu ise 2016 yılı Şubat ayında
gerçekleşti; ancak, taraflar henüz müzakerelerin sona
ereceği resmi bir tarih kararlaştırmadı.
Son yıllarda yaşanan gelişmeler ışığında küresel ticaret sisteminde gerçekleşen yapısal değişiklikler sonucunda uluslararası alanda güçlü ekonomik aktörlerin ticaret politikası da değişti. Başta ABD ve AB olmak üzere,
dünya ekonomisine şekil veren aktörler uzak pazarlara
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erişim amacıyla hizmet ticareti, yatırımlar, kamu alımları,
tarım ürünleri, fikri mülkiyet hakları gibi alanları içeren
daha geniş kapsamlı STA’lara yöneldi. AB ile Gümrük
Birliği ilişkisinden dolayı AB’nin dış ticaret politikasındaki değişimlerden büyük ölçüde etkilenen Türkiye de bir
yandan bu kervana katılırken diğer yandan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve mevcut sorunların giderilmesi
için çalışmalara başladı.

Gümrük Birliği’nde Yeni Dönem ve Hizmetler Sektörü
12 Mayıs 2015 tarihinde 62’nci Hükümet Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci ile Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström arasında imzalanan mutabakat zaptıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin
güncellenmesine ilişkin anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma
büyük olasılıkla Türkiye ve AB arasında 50 yılı aşkın bir
süredir gündemde olan hizmet ticareti müzakerelerinde yeni bir aşama oluşturacak. Bilindiği üzere, Türkiye’nin
Birliğe üyeliği öncesinde bir geçiş dönemi düzenlemesi
olarak oluşturulan Gümrük Birliği, bugünkü yapısı itibarıyla Türkiye açısından asimetrik sonuçlar doğuruyor.
Hatta Gümrük Birliği’nin öngörülenden daha uzun
bir süredir yürürlükte kalmasının Türkiye açısından sistematik sorunlar içeren bir ortaklık ilişkisine dönüştüğü
dahi söylenebilir. Bunun temel nedeni ise, Türkiye’nin
Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda AB’nin karar alma süreçlerinde yer almaması. Bir diğer deyişle, Türkiye’nin Gümrük Birliği ile ilgili konularda Avrupa masasında söz hakkına sahip olmaması Türkiye’nin ticaret politikasını AB’ye
fazla bağımlı hale getirirken birçok olumsuz sonuç da
doğuruyor. AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı STA’ların
üstlenilmesinde yaşanan sorunlar da bu durumun en iyi
göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Benzer şekilde, karayolu
taşımacılığında yaşanan kota sorunu da Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye yönelik doğurduğu olumsuz sonuçlardan birini oluşturuyor.
Gümrük Birliği’nin işleyişindeki sorunların da ötesinde, AB’nin son yıllarda imzaladığı yeni nesil STA’lar ile
daha kapsamlı düzenlemeler içinde yer alması, Türki-

Türkiye’nin Birliğe
üyeliği öncesinde
bir geçiş dönemi
düzenlemesi olarak
oluşturulan Gümrük
Birliği, bugünkü yapısı
itibarıyla Türkiye
açısından asimetrik
sonuçlar doğuruyor.
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Gümrük Birliği’nin
işleyişindeki sorunların
da ötesinde, AB’nin son
yıllarda imzaladığı yeni
nesil STA’lar ile daha
kapsamlı düzenlemeler
içinde yer alması,
Türkiye’nin en önemli
dış ticaret ortağı olan
AB ile ticaret ilişkisinde
ticaret sapmasına
neden oluyor.

ye’nin en önemli dış ticaret ortağı olan AB ile ticaret ilişkisinde ticaret sapmasına neden oluyor. Karşılaştığı bu
dezavantajlı durumu uzun yıllardır dile getiren Türkiye,
özellikle 2013 yılında AB ve ABD arasında TTIP’ye ilişkin
müzakerelerin başlamasıyla Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin talebini AB ile ilişkilerinde gündemin
ilk sıralarına taşıdı. Nihayetinde 12 Mayıs 2015 tarihinde
varılan anlaşma ile güncellenmesine ilişkin karar alınan
Gümrük Birliği’nin böylece, Türkiye ve AB arasındaki
ekonomik ve ticari ilişkileri yeni akımlar çerçevesinde
geliştirilmesine yol açması ve her iki tarafa da kazanç
sağlaması öngörülüyor.

BÖLÜM 5: HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN GÜMRÜK
BİRLİĞİ’NE DÂHİL EDİLMESİ – FIRSATLAR VE
ZORLUKLAR
Gümrük Birliği: 20 Yıl Sonra Yeniden
Türkiye ve AB arasında bugün yalnızca malların
serbest dolaşabilmesini sağlayan Gümrük Birliği’nin
hizmetler, tarım ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde
güncellenmesine ilişkin müzakerelerin 2016 yılının son
çeyreğinde başlaması planlanıyor. Hizmetler sektörünün hem Türkiye ve AB’nin ekonomilerindeki önemli
yeri hem de küresel ticarette artan payı göz önüne alındığında, Türkiye ve AB arasında 20 yıldır yürürlükte olan
Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü de kapsayacak
şekilde genişletilmesinin büyük bir etkisi olacağını söylemek mümkün. Bilindiği üzere, yalnızca mal ticaretini
ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan Gümrük Birliği,
Türkiye ekonomisinin yalnızca yüzde 20’lik bir bölümü
üzerinde etki yaratıyor70.
Bugünkü haliyle ekonomik faaliyetin yalnızca yüzde
20’lik bir bölümünü etkileyen Gümrük Birliği’ne hizmetler, tarım sektörü ve kamu alımları gibi alanların da eklenmesiyle ekonominin ticarete konu olan bütün alanlarını kapsaması öngörülüyor. Bu durumun hizmetler
sektöründe özellikle ulusal ve uluslararası ekonomide
hem üretime hem de üretilen malların pazarlanmasına
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katkı sağlayan finans, ulaştırma, iletişim ve enerji gibi
alanlarda yaratacağı etkinin daha büyük olacağı dahi
tahmin edilebilir. Öte yandan, hizmetler sektörünün
Türkiye GSYH’sinin yüzde 70’ini oluşturduğu göz önünde alındığında ise, Gümrük Birliği’nin ekonomik açıdan
getireceği en büyük değişikliğin hizmetler sektörünün
AB rekabetine açılması olacağını söylemek mümkün.

Gümrük Birliği’nin
ekonomik açıdan
getireceği en büyük
değişikliğin hizmetler
sektörünün AB
rekabetine açılması
olacağını söylemek
mümkün.

Hatırlanacağı üzere, hizmetler sektörünün tarım ve
kamu alımlarıyla birlikte Gümrük Birliği’nin kapsamına
dâhil edilmesi bir süredir Türkiye ve AB’nin gündemdeydi. AB’nin son yıllarda üçüncü ülkelerle imzaladığı
STA’larda hizmetler sektörünün de ele alınması ve birçok sektörde serbestleşmeye gidilmesi, AB ile hizmet
ticaretinde halen serbestleşmeye gidemeyen Türkiye
üzerinde baskı yaratıyordu. Bunun yanında 2013 yılında,
dünya ticaretinin yüzde 48’ini elinde tutan AB ile ABD

Tablo 4: Ülkelere Göre Küresel Hizmet Ticareti Payları (yüzde)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

AB-28

24,7

23,1

22,9

22,1

22,7

22,6

ABD

16,9

16,5

16,2

16,0

15,8

15,3

Çin

5,7

6,2

6,4

7,2

7,4

8,0

Japonya

5,2

5,0

4,8

4,6

4,2

4,6

Hindistan

3,3

3,9

4,0

4,0

3,8

3,9

Güney Kore

2,9

3,1

3,0

3,1

2,9

2,9

Kanada

2,9

3,0

2,9

2,9

2,8

2,5

Rusya

2,1

2,1

2,3

2,5

2,7

2,4

Brezilya

1,4

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

Avustralya

1,5

1,7

1,8

1,7

1,7

1,7

Suudi Arabistan

1,6

1,5

1,4

1,2

1,2

1,4

Türkiye

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

Meksika

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Endonezya

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

Güney Afrika

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

Arjantin

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

Kaynak: Eurostat
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AB’nin hizmet ithalatı
yaptığı ülkeler
arasında ABD, İsviçre,
Çin ve Rusya başta
gelirken, Türkiye ilk
on ülke arasında dahi
bulunmuyor. Benzer
şekilde, AB’nin hizmet
ihraç ettiği ülkeler
arasında da aynı
durum söz konusu.

arasında TTIP müzakerelerinin başlamasıyla Türkiye’nin
endişeleri daha da arttı. TTIP’nin yürürlüğe girmesi durumunda Türkiye’ye en büyük olumsuz etkisinin hizmetler
sektörü açısından olacağı öngörülüyor71. Bilindiği üzere,
bugün küresel hizmet ticaretinde lider konumda olan
iki ekonomi hemen hemen tüm sektörlerde karşılıklı
olarak yüksek düzeyli tarife dışı engellere başvuruyor.
Söz konusu engellerin ABD’nin AB’ye ihracatında yüzde
8,5; AB’nin ABD’ye ihracatına ise yüzde 8,9 oranında getirdiği maliyetin ortadan kaldırılması amacıyla hizmetler
sektörünün anlaşma kapsamına dâhil edilmesi ve ilerleyen yıllarda yürürlüğe girmesi durumunda, Türkiye ve
AB arasında hizmet ticaretinde önemli ölçüde sapmaya
neden olması öngörülüyor.
Türkiye ve AB arasında hâlihazırdaki hizmet ticaretine bakıldığında ortaya çıkan tablo ise bunu kanıtlar
nitelikte. AB’nin hizmet ithalatı yaptığı ülkeler arasında
ABD, İsviçre, Çin ve Rusya başta gelirken, Türkiye ilk on
ülke arasında dahi bulunmuyor. Benzer şekilde, AB’nin
hizmet ihraç ettiği ülkeler arasında da aynı durum söz
konusu. Türkiye’nin küresel hizmet ticaretindeki yeri de
maalesef pek iç açıcı değil. Küresel hizmet ticaretinde ilk
sırayı yüzde 22,6 ile AB alırken, AB’yi sırasıyla yüzde 15,3
ile ABD; yüzde 8 ile Çin; yüzde 4,6 ile Japonya ve yüzde
3,9 ile Hindistan takip ediyor. AB ve ABD’nin küresel hizmet ticaretindeki payları üçüncü sıradaki Çin’in yüzde
8’lik oranı ile karşılaştırıldığında, küresel hizmet ticaretindeki aslan payını AB ve ABD’nin aldığı görülüyor. Türkiye
ise bu tabloda oldukça mütevazı bir yere sahip: Türkiye,
yüzde 1’lik pay ile 12’nci sırada yer alıyor. Türkiye’nin gerisinde ise yalnızca Meksika, Endonezya, Güney Afrika ve
Arjantin kalıyor.
Bu noktada, hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’ne
dâhil edilmesi Türkiye için çok büyük bir fırsat sunuyor.
Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin, Gümrük Birliği’nin 1990’lı yılların
sonu ve 2000’li yılların başında Türkiye ekonomisinde
yarattığı etkiye benzer bir etki yaratma olasılığı çok yüksek. Bilindiği üzere, Gümrük Birliği’nin 1996 yılında yü-
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rürlüğe girmesinden itibaren Türkiye ve AB arasındaki
ticaret entegrasyonu güçlenirken ikili ticaretin değeri
dört kattan fazla arttı. Benzer şekilde, karşılıklı olarak
gümrük vergilerinin, miktar sınırlamalarının ve harçların
kaldırılması Türkiye’de üretimin artmasını sağlarken, Avrupalı üreticileri Türkiye’ye yatırım yapmaya teşvik etti.
Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı avantajlardan bir
diğeri de Türkiye’de üretilen ürünlerin kalitesinin geliştirilmesi ve AB müktesebatıyla uyumun sağlanması oldu.
Gümrük Birliği yürürlüğe girdiğinde Türkiye pazarını
AB rekabetine açarak Türkiye’de o dönemde gelişmekte
olan sanayi sektörünün yeni yatırım alanlarına yönelmesine ve rekabetin getirdiği koşullara uyum sağlamasına
katkıda bulundu. Her ne kadar ilk yıllarda sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların rekabet gücü Avrupalı paydaşlarına göre daha az olsa da ilerleyen dönemde
Türk firmalar kapasitelerini artırdı. Böylece, Türkiye’de
2001 yılında yaşanan mali kriz sonucunda iç talep daralmasına rağmen yüksek kaliteli ürünler üretebilen sa-

Gümrük Birliği
yürürlüğe girdiğinde
Türkiye pazarını AB
rekabetine açarak
Türkiye’de o dönemde
gelişmekte olan
sanayi sektörünün
yeni yatırım alanlarına
yönelmesine ve
rekabetin getirdiği
koşullara uyum
sağlamasına katkıda
bulundu.

Grafik 7: Türkiye’nin Yıllara Göre Dış Ticareti (1975-2014)
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Türkiye’ye 2005 ve
2013 yılları arasında
gelen 109 milyar
dolarlık yabancı
yatırımın yüzde 70’i AB
üye ülkelerinde faaliyet
gösteren ﬁrmalar
tarafından yapıldı.

nayi sektörü ürettiği malları Avrupa pazarında satabilir
duruma geldi72. Ürün kalitesinin artması aynı zamanda,
Türkiye’nin AB’nin yanı sıra, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya
da ihracat yapmasını kolaylaştırdı73.
1975 yılında 6,1 milyar ABD doları olan dış ticaret
hacminin GSYİH’ye oranı yüzde 9,1 iken, bu oran 2014
yılında 399,7 milyar ABD doları ile GSYİH’nin yaklaşık
yüzde 50’sine ulaştı74. Öyle ki, ekonomik yapıdaki dönüşümün ve Gümrük Birliği’nin etkisiyle Türkiye’nin
dış politikasıyla ticari ilişkilerini birlikte götüren bir
ülke (trading state) olduğu tartışılmaya başlandı75. Öte
yandan, Türkiye’nin AB’ye resmi adaylık statüsünün tanınmasıyla birlikte Türkiye Avrupalı firmaların doğrudan
yatırım yaptığı bir ülke oldu. Türkiye’ye 2005 ve 2013 yılları arasında gelen 109 milyar dolarlık yabancı yatırımın
yüzde 70’i AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren firmalar
tarafından yapıldı76.
Gümrük Birliği’nin dış ticaret hacmi ve yabancı yatırım üzerindeki etkisinin de ötesinde Türkiye’ye sağladığı
asıl kazanç ise Türkiye’nin AB’deki kural ve düzenlemelere uyum sağlamasıyla AB ekonomisine entegrasyonu
oldu. Türk rekabet hukukunun, gümrük düzenlemelerinin, kalite ve teknik standartlar ile istatistiklerin AB’deki
uygulamalara uyumlu hale getirilmesi Türk üreticilerin
dâhil oldukları tüm süreçlerde kurumsal altyapının gelişmesine katkı sağladı. Böylece, Türk üreticilerinin dünyanın en gelişmiş bölgeleriyle ticari ilişki içinde olmaları
sonucu ihracatını yaptıkları ve aynı zamanda Türkiye sınırları içinde sattıkları malların kalitesi arttı.
Gümrük Birliği’nin Türkiye sanayisine yaptığı tüm bu
etkiler, Türkiye’nin AB’nin mal ticareti yaptığı ülkeler arasında üst sıralara yükselmesine katkıda bulundu. 2014
yılı verilerine göre, AB’nin mal ithalatı yaptığı ülkeler
arasında Türkiye yüzde 3,2 ile yedinci sırada yer alırken;
AB’nin ihracat partnerleri arasında da yüzde 4,4 ile beşinci sırada konumlanıyor77. Bu noktada, akıllara gelen
soru ise şu oluyor: Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesi, Gümrük Birliği’nin
sanayi sektörü üzerinde yarattığı olumlu etkiyi hizmetler
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sektöründe de yaratır mı? Böylece, gelecek yıllarda Türkiye AB’nin hizmet ticareti yaptığı ülkeler arasında üst
sıralara yükselebilir mi? Bu sorulara kesin bir cevap vermek için henüz erken olsa da Türkiye’de hizmetler sektörünün yapısına, sektörlerin ihracat ve ithalat değerleri
ile büyüme oranlarına ve Türkiye ile AB arasında hangi
sektörlerde hizmet ticaretinin yapıldığına bakarak bazı
çıkarımlar yapmak mümkün.

Türkiye, küresel hizmet
ticareti sıralamasında
ihracat verilerine göre
16’ncı; ithalat verilerine
göre ise 23’üncü sırada
yer alıyor.

Türkiye’de Hizmetler Sektörü Ne Durumda?
Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü
kapsayacak şekilde genişletilmesinin Türkiye ekonomisine olası etkileri değerlendirildiğinde ortaya karışık bir
tablo çıkıyor. Bunun arkasında yatan neden ise, Türkiye’de hizmet sektörlerinin gelişmişlik seviyeleri arasında
var olan heterojen yapı.
Öncelikle Türkiye’nin hizmet ihraç eden bir ülke olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye, küresel hizmet
ticareti sıralamasında ihracat verilerine göre 16’ncı; ithalat verilerine göre ise 23’üncü sırada yer alıyor78. Aynı
zamanda, hizmetler sektörünün Türkiye’nin toplam
ihracatındaki katma değeri yüzde 4279. Bu noktada Türkiye; Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya gibi gelişmekte
olan ülkeler arasında lider konumda yer alıyor. Hizmetler
sektörünün toplam ihracata sağladığı katma değerin bu
Tablo 5: Türkiye’de Hizmetler Dengesi (milyon dolar)
Hizmetler Dengesi

2010

2011

2012

2013

2014

Taşımacılık

1,340

2,401

3,698

3,309

4,134

Turizm

17,391

20,171

21,251

23,180

24,480

İnşaat Hizmetleri

859

838

1,028

675

1,084

Sigorta Hizmetleri

-541

-472

-428

-718

-521

Finansal Hizmetler

-234

-690

-642

-555

-1,079

Diğer Ticari Hizmetler

-1,428

-1,529

-1,724

-2,158

-2,017

Resmi Hizmetler

-869

-1,059

-965

-888

-1,498

Diğer Hizmetler

76

483

284

99

763

Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi Yıllık Ayrıntılı Sunum (1984-2014)
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Türkiye’nin taşımacılık,
turizm, inşaat hizmetleri
ve diğer hizmetlerde
ihracatının ithalatından
daha fazla olduğu;
sigorta hizmetleri,
ﬁnansal hizmetler, diğer
ticari hizmetler ve resmi
hizmetlerde ise tam
tersi bir durum olduğu
görülüyor.

şekilde yüksek olması, Türkiye’de hizmetler sektörünün
diğer sektörlere olan katkısını ve Türkiye’nin bu alandaki
rekabet gücünü gösteriyor.
İhracatın hangi sektörlerde daha fazla olduğuna,
yani hizmetler dengesine bakıldığında ise Türkiye’nin
taşımacılık, turizm, inşaat hizmetleri ve diğer hizmetlerde ihracatının ithalatından daha fazla olduğu; sigorta
hizmetleri, finansal hizmetler, diğer ticari hizmetler ve
resmi hizmetlerde ise tam tersi bir durum olduğu görülüyor80.
Esasında, bu durum net bir şekilde Türkiye’de hangi
hizmet sektörlerinin geliştiğini; hangilerinin ise gelişmediğini gösteriyor. Hizmetler sektörüne ilişkin yapılan bir
sınıflandırmaya göre hizmetler, “teknoloji içeriklerine
göre” alt başlıklara ayrılıyor. Buna göre hizmetler; “modern” ve “geleneksel” hizmet sektörleri olmak üzere ikili
bir kategoride değerlendirilirken, modern hizmet sektörleri arasında bankacılık, sigortacılık, bilgi teknolojisi,
danışmanlık, müteahhitlik ve teknik hizmetler, reklamcılık ve dağıtım, sağlık, eğitim, kamu hizmetleri; geleneksel hizmet sektörleri arasında ise perakende, turizm ve
taşımacılık yer alıyor81.

Grafik 8: Hizmet Sektörlerinin Toplam Hizmet İhracatı İçindeki Payı (yüzde) (2013 yılı)
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Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı
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Türkiye; taşımacılık ve turizm gibi emek-yoğun sektörlerde rekabet üstünlüğüne sahipken, modern hizmet
sektörleri olarak adlandırılan finansal hizmetler, sigorta
hizmetleri, bilgi teknolojileri ve iletişim sektörlerinde
daha az gelişmiş durumda82. Bunun en iyi göstergesi
ise, taşımacılık ve turizm sektörlerinin Türkiye’nin hizmet
ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturması. Benzer şekilde, hizmetler sektörünün toplam ihracatta sağladığı
yüzde 42’lik katma değere karşılık modern sektörlerde
bu değer yüzde 16’ya düşüyor.
Yukarıdaki tabloda (Tablo 5) ve grafikte (Grafik 8) görüldüğü üzere, taşımacılık ve turizm sektörü Türkiye’nin
hizmet ihracatında çok büyük bir paya sahip. Turizm
sektörünün Türkiye’deki büyüme oranının küresel ölçekte büyüme oranından fazla olmasının yanı sıra, Türkiye 2014 yılında dünyada en fazla ziyaret edilen altıncı
ülke konumunda bulunuyor83. Öte yandan, sektörün
çoğunlukla yaz turizmi üzerine yoğunlaştığı Türkiye’de
son yıllarda turizmden elde edilen gelir ülkeye gelen
turist sayısı kadar artış gösteremiyor. Bu nedenle Türkiye’nin sektör ayrıştırması yapması ve böylece niş sektörler olarak adlandırılan kongre turizmi ve sağlık turizmi
gibi alanlarda daha fazla yatırım yaparak öne çıkması
rekabet üstünlüğünün gelecek yıllarda da korunması
açısından önem arz ediyor.
Yukarıdaki grafikte göze çarpan bir diğer nokta ise,
modern hizmet sektörlerinin toplam ihracattaki payının yüzde 10 olması. Bu oranın üst-orta gelirli ülkelerde
Türkiye’dekinin neredeyse iki katı olmasının yanı sıra, bu
sektörlerde büyüme oranlarının son yıllarda azalması
dikkat çeken başka bir noktayı oluşturuyor. Dünya Bankası tarafından hazırlanan bir rapora göre, Türkiye’de
1999-2010 yılları arasında turizm ve taşımacılık sektörlerindeki ihracat sırasıyla yüzde 13,4 ve 10,4 artarken, ticari
hizmetlerde yüzde 5’lik bir azalma yaşandı84. Hâlihazırda
gelişmiş olan sektörlerdeki bu büyüme oranlarına karşın modern sektörlerdeki büyümenin yavaşlaması, Türkiye’deki hizmet sektörlerinin büyüme oranlarında bir
kutuplaşma yaşandığını da gösteriyor.

Türkiye; taşımacılık
ve turizm gibi emekyoğun sektörlerde
rekabet üstünlüğüne
sahipken, modern
hizmet sektörleri
olarak adlandırılan
ﬁnansal hizmetler,
sigorta hizmetleri, bilgi
teknolojileri ve iletişim
sektörlerinde daha az
gelişmiş durumda.
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Türkiye’de hizmetler
sektörünün karşılaştığı
bir diğer zorluk,
sektörlerin rekabetin
önünde engel
teşkil eden birçok
kısıtlamaya maruz
kalması.

Bu durum Türkiye’de aynı zamanda hizmet ihracatının çok yönlülüğünün azaldığını da gösteriyor. Tıpkı
yüksek teknolojili ürünlerin yüksek gelirli ülkeler tarafından üretilmesi ve ihraç edilmesi gibi, hizmet ticaretinde
de finansal hizmetler, sigorta hizmetleri ve bilgi hizmetleri gibi bilgiye dayalı sektörlerin ticaretinde yüksek gelirli ülkeler ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’nin yıllar içinde
daha çok turizm ve taşımacılık gibi orta gelirli ülkeler
arasında ortak bir özellik olan emek-yoğun sektörlerin
ihracatında uzmanlaşmış olması küresel pazarda bu
sektörlerden aldığı payı oldukça düşürüyor. Bu nedenle,
Türkiye’nin orta gelir tuzağından sıyrılması ve yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilmesi için söz konusu sektörlerde uzmanlaşmanın artırılması ve böylece küresel pazardan daha fazla pay alınması büyük önem arz ediyor.
Son olarak, Türkiye’de hizmetler sektörünün karşılaştığı bir diğer zorluk, sektörlerin rekabetin önünde engel
teşkil eden birçok kısıtlamaya maruz kalması. Özellikle
modern sektörlerden finansal denetleme hizmetleri
başta olmak üzere finansal hizmetler; yasal hizmetler başta olmak üzere diğer ticari hizmetlerde Türkiye
OECD ülkeleri arasında en kısıtlayıcı rejimlerden birine
sahip. Örneğin, avukatlık ve noterlik başta olmak üzere
yedi meslek grubunda fiyatların devlet veya meslek örgütleri tarafından belirlenmesi, söz konusu sektörlerdeki rekabetin önünde engel oluşturuyor. Dahası, Türkiye
bu mesleklerde fiyatların devlet veya meslek örgütleri
tarafından belirlendiği ve düzenlendiği çok az sayıda
OECD ülkesi arasında yer alıyor85.
Modern sektörlerin yanı sıra Türkiye’nin OECD ülkeleri ortalamasına göre daha kısıtlayıcı olduğu bir diğer
sektör ise taşımacılık. Karayolu taşımacılığında, dönüş
yolunda yük alımına ilişkin kısıtlamaların ve demiryolu
taşımacılığında yeni yasal düzenlemelerle serbestleşme öngörülse dahi belirli kısıtlamaların devam etmesi,
Türkiye’de 19 sektöre girdi sağlayan taşımacılık hizmetlerindeki faaliyetleri potansiyelin altına itiyor86. Rekabet
potansiyeli olan sektörlerin önündeki mevcut engeller,
bir yandan bu sektörlerin büyüme oranları üzerinde
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olumsuz etki yaratırken, ülke ekonomisinin potansiyelin
altında büyüme oranına sahip olmasına neden oluyor.
Bazı tahminlere göre, kısıtlayıcı önlemlerin sınırlandırılması ve hizmetler sektörünün rekabet gücünün artırılmasının ülkenin yıllık ortalama büyüme oranını en az
yüzde 0,5 ile yüzde 1 oranında artırılabileceği öngörülüyor. Benzer şekilde, taşımacılık ve diğer ticari hizmetler
sektörlerine uygulanan düzenleyici ve rekabete ilişkin
kısıtlamaların azaltılması ile Türkiye ekonomisine her yıl
557 milyon dolarlık ek gelir sağlanabileceğine yönelik
tahminler de mevcut87. Türkiye’nin yukarıda belirtilen
bu alanlarda kısıtlayıcı önlemleri azaltması ve rekabet
gücünü artırmasıyla dolaylı olarak bu hizmetlerin girdi olarak kullanıldığı sanayi sektörleri için de maliyetin
azalacağını ve böylece bu sektörlerin büyümesine katkı
sağlayacağını söylemek mümkün.

Gümrük Birliği Hizmetler Sektörü için Fırsat mı;
Zorluk mu?
Türkiye’de hizmetler sektörünün yapısına, sektörlerin ihracat ve ithalat değerleri ile büyüme oranlarına
bakıldığında, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin hizmetler
sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin Türkiye’ye fırsat mı sağlayacağı yoksa zorluk mu oluşturacağı
sorusuna verilecek yanıt “hem fırsat, hem de zorluk” oluyor. Dünya Bankası tarafından yayımlanan AB-Türkiye
Gümrük Birliği Değerlendirmesine göre, Türkiye ve AB
arasında potansiyelinden faydalanılmayan; ancak, karşılıklı ticareti daha fazla geliştirecek bir alan bulunduğu
belirtiliyor. Aynı zamanda yapılan tahminlere göre, iki
taraf arasında hizmet ticaretinin serbestleştirilmesinin
Türkiye’nin milli gelirine yüzde 0,2 oranında veya 2014
yılı verilerine göre yaklaşık 1,5 milyar dolar bir katkı sağlayacağı öngörülüyor.
Türkiye’de hizmetler sektörünün yapısı göz önüne
alındığında, hizmet ihracatında bazı sektörler ön plana
çıkarken diğer sektörlerde ticaret açığının olması ve
büyüme oranları, hizmet sektörlerinden bir kısmının
Gümrük Birliği’ne hazırken diğerlerinin henüz hazır ol-

Taşımacılık ve diğer
ticari hizmetler
sektörlerine uygulanan
düzenleyici ve
rekabete ilişkin
kısıtlamaların
azaltılması ile Türkiye
ekonomisine her yıl
557 milyon dolarlık ek
gelir sağlanabileceğine
yönelik tahminler de
mevcut.
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Tablo 6: Türkiye ve AB Arasında Sektörlere Göre Hizmet Ticareti (milyon avro)
Hizmetler Dengesi
Hizmetler (Genel)

Taşımacılık

Turizm

İnşaat Hizmetleri

Sigorta Hizmetleri

Finansal Hizmetler

Resmi Hizmetler

Diğer Ticari Hizmetler

Diğer Hizmetler*
Posta ve Kurye

Telekomünikasyon

2010

2011

2012

2013

Denge

6.008

5.849,5

4.603,5

4.885,7

Gelir

14.350,8

14.970,3

14.454,6

15.361,2

Gider

8.350

9.120,8

9.851

10.475,5

Denge

1.755,4

1.748

1.533,4

1.578,1

Gelir

3.656,7

4.154,3

3.965,9

4.023,9

Gider

1.901,3

2.406,2

2.432,5

2.445,9

Denge

6.127,8

6.857,6

6.264,8

6.401,6

Gelir

7.874,8

8.501,7

7.958,9

8.417,3

Gider

1.747

1.644,1

1.694

2.015,7

Denge

-41,5

-249,8

-56,8

-127,1

Gelir

99,3

52,3

77,9

53,5

Gider

140,7

302,1

134,7

180,6

Denge

-47,1

-182,8

-147,6

-336,6

Gelir

119

107,1

149,8

169,7

Gider

166,1

290

297,4

506,3

Denge

-595,8

-695,5

-893,8

-821,9

Gelir

260,5

183,1

331,6

413,9

Gider

856,4

878,6

1.225,3

1.235,7

Denge

-2,2

-19,2

-34,5

-36

Gelir

47

34

34,8

39,2

Gider

49,2

53,2

69,3

75,2

Denge

-89,6

-548,7

-475,7

-86,3

Gelir

1.494,1

1.159,1

1.282

1.421,2

Gider

1.583,8

1.707,8

1.757,7

1.507,5

Denge

-12,4

-13,1

-10,4

-24

Gelir

5,5

3,2

3,8

6,4

Gider

12,4

13,1

10,4

24

Denge

-618

-658,1

-908,9

-1.069,1

Gelir

410,7

352,8

298

358,9

Gider

1.028,7

1.010,9

1.206,9

1.428

*Diğer hizmetler sınıﬂandırması kapsamına giren haber ajansı hizmetleri, telif hakkı ve lisans ücretleri ve
imtiyaz haklarına ilişkin hizmetler verileri mevcut değildir.
Kaynak: Eurostat
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madığına işaret ediyor. Diğer bir deyişle, Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin hâlihazırda gelişmiş olduğu ve rekabet
gücünün yüksek olduğu turizm, taşımacılık hizmetleri
ve inşaat hizmetleri gibi sektörlerde kazanımlar sağlayacağını; ancak, yukarıda belirtildiği gibi finansal hizmetler, sigorta hizmetleri ve diğer hizmetler gibi sektörler
kapsamında Türkiye üzerinde rekabetçi bir baskı oluşturacağını söylemek mümkün.

Türkiye’nin 2013 yılında
yaptığı toplam 15,3
milyar avroluk ihracatın
12,4 milyar avrosunu
turizm ve taşımacılık
sektörleri oluşturuyor.

Türkiye ve AB arasındaki hizmet ticareti verileri dikkate alındığında, Türkiye’nin taşımacılık ve turizm sektörlerinde AB’ye ihracatının ithalatından fazla; inşaat hizmetleri, sigorta hizmetleri, finansal hizmetler, resmi hizmetler,
diğer ticari hizmetler ve diğer hizmetler sektörlerinde de
ithalatının daha fazla olduğu görülüyor. Öte yandan, Türkiye’nin genel olarak AB ile olan hizmet ticareti dengesine
bakıldığında, ticaret fazlasının olduğu dikkat çekiyor. Her
ne kadar, Türkiye yalnızca iki sektörde daha fazla ihracat
yaparken diğer sektörlerde daha fazla ithalat yapmasına
rağmen ticaret açığının olmaması şaşırtıcı gibi görünse
de bunun temel nedeni Türkiye’nin ihracat yaptığı sektörlerin hizmet ihracatındaki payının oldukça büyük olması. Yukarıdaki tabloda (Tablo 6) Türkiye’nin 2013 yılında
turizm sektöründe AB’ye 8,4 milyar avro değerinde; taşımacılık sektöründe ise 4 milyar avro değerinde ihracat
yaptığı görülüyor. Bir diğer deyişle, Türkiye’nin 2013 yılında yaptığı toplam 15,3 milyar avroluk ihracatın 12,4 milyar avrosunu turizm ve taşımacılık sektörleri oluşturuyor.
Öte yandan, Türkiye’nin rekabet gücünün az olduğu
sigorta hizmetleri, finansal hizmetler ve diğer ticari hizmetler sektörlerinde Türkiye’nin AB’ye ihracatı ve ithalatı
da düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, Türkiye’nin
2013 yılında sigorta hizmetlerinde AB’ye yaptığı ihracat
169 milyon avro seviyesindeyken; bu sektördeki ithalat
ise 506 milyon avro. Benzer şekilde, inşaat sektöründe
Türkiye’nin AB’ye ihracatının 100 milyon avrodan az
olduğu ve AB’den ithalatının 150-200 milyon avro civarında olduğu görülüyor. Burada dikkat çeken bir diğer
nokta ise, Türkiye’nin hizmetler dengesi tablosunda görüldüğü gibi (Tablo 6) Türkiye’nin ticaret dengesinin pozitif olduğu, yani ihracatının ithalatından fazla olduğu,
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Türkiye’nin AB ile
hâlihazırdaki hizmet
ticaretinin sigorta
hizmetleri, ﬁnansal
hizmetler, resmi
hizmetler ve diğer
ticari hizmetlerde
düşük seviyede
kalması bu sektörler
kapsamında ticaret
yaratma etkisi olan
potansiyel bir alana
işaret ediyor.

taşımacılık, turizm, inşaat ve diğer hizmetler sektörlerinden yalnızca turizm ve taşımacılık sektöründe AB ile olan
ticaretinde ihracatın ithalattan fazla olması. Bu noktada,
diğer hizmetler sektörüne ilişkin veri eksikliğinden dolayı tam bir yorum yapılamayacağını hatırlamakta fayda
var. İnşaat sektöründeki farklılığın ise Türkiye’nin yurtdışındaki müteahhitlik faaliyetlerinin Orta Doğu ve Kuzey
Afrika ile Rusya’da yoğunlaşmasıyla coğrafi dağılımının
daha homojen olmasının etkili olduğu söylenebilir.
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, Türkiye’nin AB
ile hâlihazırdaki hizmet ticaretinin sigorta hizmetleri, finansal hizmetler, resmi hizmetler ve diğer ticari hizmetlerde düşük seviyede kalması bu sektörler kapsamında
ticaret yaratma etkisi olan potansiyel bir alana işaret ediyor. Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü
kapsayacak şekilde genişletilmesi ve burada ele alınan
sektörlerin de serbestleştirilmesi durumunda, yukarıda
belirtildiği gibi, Türkiye’nin turizm ve taşımacılık sektörlerinin olumlu etkilenmesini beklemek mümkün. Türkiye’nin hizmet ihracatının neredeyse yüzde 90’ını oluşturan bu iki sektörün, AB pazarına daha serbest bir şekilde
girebilmesi ile bu alanda Türkiye’nin ihracatını artıracağı
beklenebilir. Örneğin, Avrupa Komisyonu tarafından
yayımlanan ve karayolu yük taşımacılığının serbestleştirilmesine ilişkin farklı senaryoların değerlendirildiği raporda, Türkiye ile AB arasında söz konusu hizmet sektöründe tam serbestleşme sağlanması durumunda taraflar
arasındaki ticarette 3,5 milyar avroluk bir artış yaşanacağı
ve Türkiye’nin AB’ye yapacağı ihracatın 1,9 milyar; AB’nin
Türkiye’ye ihracatının ise 1,6 milyar avro yükseleceği
öngörülüyor88. Her ne kadar karayolu yük taşımacılığı
taşımacılık sektörünün bir bölümünü oluştursa da öne
çıkan veriler Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin Türkiye ve AB arasında
ticaret yaratıcı bir etkisinin olacağı sinyalini veriyor.
Türkiye’nin hâlihazırda rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlerde beklenen olumlu etkiye karşın, modern sektörler olarak adlandırılan sektörlerde kısa dönemde rekabetçi bir baskı oluşturacağı ve bu sektörleri
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olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor89. Öte yandan,
Gümrük Birliği’nin 1996 yılında yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’de sanayi ürünleri pazarının açılmasıyla
sanayi sektörünün Avrupa’dan gelen ürünlerle rekabet
etmek zorunda kalması ve yeni ekonomik koşullara
uyum sağlamaya yönelik yatırımlar yapılmasıyla Türkiye’de üretilen ürünlerin Avrupa’nın yanı sıra birçok ülkeye satılmaya başlaması gibi Türkiye’nin rekabet gücünün
az olduğu hizmetler sektöründe de benzer bir etkinin
yaşanacağı söylenebilir. Böylece, ilerleyen dönemlerde
Türkiye’nin bu alanlarda hâlihazırda düşük seviyelerde
olan ihracat oranlarının yükselmesi söz konusu olabilir.
Benzer şekilde, Gümrük Birliği’nin etkisiyle Türkiye’ye
yapılan doğrudan yabancı yatırımın hizmetler sektörü
kapsamında da yaşanacağını hatırlatmakta fayda var. Bu
kapsamda, Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin ilk etapta oluşturacağı
zorlukların ilerleyen yıllarda Türkiye için fırsata dönüşme
olasılığı oldukça yüksek.
Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü kapsayacak
şekilde genişletilmesinin hem kısa vadede hem de uzun
vadede sağlayacağı net ekonomik kazancın ötesinde,
geçtiğimiz on yılda hizmetler sektörüne dayalı bir ekonomi haline dönüşen Türkiye’de hizmetler sektörünün
yapısal dönüşümüne de büyük bir katkı sağlayacağını
unutmamak gerekiyor. Türkiye’de hizmetler sektörünün
yapısının incelendiği bölümde belirtildiği gibi, Türkiye’nin sigorta hizmetleri ve finansal hizmetler gibi bilgiye dayalı sektörlerde Gümrük Birliği’nin etkisiyle rekabet
gücünü artırması, Türkiye’yi turizm ve taşımacılık gibi
emek-yoğun sektörlerde gelişmiş orta gelir grubuna
ait ülkeler sınıfından, modern sektörlerde de uzmanlaşan yüksek gelirli ülkeler sınıfına taşıyabilir. Böylece, söz
konusu sektörlerin rekabete açılması ve Türkiye’nin AB
ülkeleriyle rekabet edebilir hale gelmesinin Türkiye’ye
salt ekonomik faydadan daha fazla getirileri olacağını ve
Türkiye’nin birçok alanda daha fazla gelişmesini sağlayacağını söylemek mümkün.

Türkiye’nin hâlihazırda
rekabet gücünün
yüksek olduğu
sektörlerde beklenen
olumlu etkiye karşın,
modern sektörler
olarak adlandırılan
sektörlerde kısa
dönemde rekabetçi bir
baskı oluşturacağı ve
bu sektörleri olumsuz
etkileyebileceği
tahmin ediliyor.
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Hiç şüphesiz,
Türkiye’nin AB üyeliği,
taraﬂarın hizmetler
sektöründe en ideal
biçimde entegre
olmasını sağlayacak
olan yöntem; ancak,
Türkiye’nin AB
üyeliğinin kısa vadede
gerçekleşmeyeceğine
ilişkin sinyaller
dikkate alındığında
da Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi gibi
hizmetler sektöründe
entegrasyona yönelik
alternatif modeller
ön plana çıkıyor ve
çok büyük bir önem
kazanıyor.

SONUÇ YERİNE: HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN
MÜZAKERE EDİLMESİ
Yukarıdaki tartışmalar ışığında hizmetler sektörünün
serbestleştirilmesine ilişkin unutulmaması gereken bir
konu mevcut: Hizmetler sektörünün serbestleştirilmesi
aslında iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi kapsamında hâlihazırda Türkiye-AB üyelik müzakerelerinde
ele alınıyor. Hiç şüphesiz, Türkiye’nin AB üyeliği taraﬂarın
hizmetler sektöründe en ideal biçimde entegre olmasını sağlayacak olan yöntem; ancak, Türkiye’nin AB üyeliğinin kısa vadede gerçekleşmeyeceğine ilişkin sinyaller
dikkate alındığında da Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi hizmetler sektöründe entegrasyona yönelik alternatif modeller ön plana çıkıyor ve çok büyük bir önem
kazanıyor.
Bu noktada, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin hizmetler
sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin
müzakere sürecinde alternatif serbestleşme modellerinin sağlayabileceği avantajların veya olası sorunların büyük bir dikkatle ele alınması ve bu doğrultuda müzakere
pozisyonu belirlenmesinin ne denli önemli olduğunu
unutmamak gerekiyor. Finansal hizmetler, ulaştırma ve
telekomünikasyon gibi sektörlerin rekabete açılması ve
bu alanlara ilişkin iç siyasette doğabilecek hassasiyetlerin yanında neredeyse tüm sektörlere ilişkin mevzuat düzenlemelerinin karışık olması ve düzenlemelerin
uzun süre gerektirmesi gibi bu alanda yaşanabilecek
sorunlara ilişkin öngörülü olmak, kuşkusuz ülkenin kalkınmasıyla doğrudan ilişkili olan hizmetler sektörünün
Gümrük Birliği’ne Türkiye’ye en fazla avantaj sağlayacak
şekilde dâhil edilmesine olanak sağlayacak. Benzer şekilde, yukarıdaki bölümlerde belirtilen Türkiye’nin AB’ye
göre rekabet gücünün az olduğu sektörlerin olası olumsuz etkilerden en az şekilde etkilenmesi için öncelikle
yapılacak etki analizleriyle ne kadar etkileneceğinin belirlenmesi ve bu doğrultuda önlemler alınması da kritik
bir öneme sahip.
Bilindiği üzere, Gümrük Birliği’nin 20 yıl önce yürürlüğe girmesiyle Türkiye ekonomisi büyük bir yapısal de-
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ğişime uğradı. Bir yandan Türkiye’nin ihracatının yüzde
44,5’i; ithalatının ise yüzde 38,1’i AB ile gerçekleşirken,
AB’ye ihracatta yüksek teknolojili sektörlerin payı arttı.
Bu çerçevede, otomotiv sektöründe 20 yıl önce yüzde
2,8 seviyesinde olan ihracat Gümrük Birliği’nin etkisiyle yüzde 20,6’ya yükseldi. Gümrük Birliği’nin yürürlüğe
girmesinden önce en olumsuz etkilenen sektörün otomotiv sektörü olacağı düşünülürken, Gümrük Birliği bu
alanda Türkiye’de yapısal bir değişikliğe önayak oldu. Bunun yanında, Türkiye’ye AB’den gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı yüzde 70’ler seviyesine yükselirken,
Türkiye’nin rekabet gücü, üretimde verimliliği ve kalite
altyapısı arttı ve AB değer zincirlerine entegrasyon güçlendi.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi sonucunda mevcut Gümrük Birliği ilişkisinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile Türkiye’de
hizmetler sektöründe, tıpkı 20 yıl önce sanayi sektöründe olduğu gibi bir değişim sağlanabilir. Öte yandan, yukarıda da belirtildiği üzere, Gümrük Birliği’nin hizmetler
sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin hem
kısa vadede hem de uzun vadede sağlayacağı net ekonomik kazancın ötesinde, geçtiğimiz on yılda hizmetler
sektörüne dayalı bir ekonomi haline dönüşen Türkiye’de
bu sektörün yapısal dönüşümüne de büyük bir katkı
sağlayacağını unutmamak gerekiyor.
Ancak, bunun için Türkiye’de hizmetler sektörünün
yapısının iyi analiz edilmesi büyük öneme sahip. Sonuç
olarak, müzakere masasında yer alacak Türk yetkililerin
sektörlerin yapısına uygun müzakere pozisyonu belirlemesi ve böylece üyelik müzakerelerine kıyasla alternatif serbestleşme modellerinin sunduğu “en uygun olan
modeli” bulma seçeneğini değerlendirmesi sonucunda,
Türkiye ekonomisinin en büyük bölümünü oluşturan
hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’ne dâhil edilmesi ile hiç şüphesiz Türkiye ekonomisi büyük kazanımlar
sağlayacaktır.

Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi
sonucunda mevcut
Gümrük Birliği
ilişkisinin genişletilmesi
ve derinleştirilmesi ile
Türkiye’de hizmetler
sektöründe, tıpkı
20 yıl önce sanayi
sektöründe olduğu
gibi bir değişim
sağlanabilir.
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