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Ö N S Ö Z

Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.

Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8.
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi,
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr.

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam yapõsõna
ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile
bütünleşme amaçlanmaktadõr.

8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla,
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder,
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ
dilerim.
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1. HİZMET TİCARETİNİN KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVESİ

   1.1.  Uluslararasõ Ticarette "Hizmet" Tanõmõ

Hizmetleri mallardan (goods) ayõran iki temel özellik bulunmaktadõr. Bunlar
saklanamazlõk (non-storability) ve fiziksel varlõğõn söz konusu olmamasõdõr (intangible).

Hizmetin saklanamaz (non-storable) olmasõ durumunda söz konusu malõn
(commodity) tüketim ve üretimi aynõ anda ve aynõ yerde gerçekleşmek durumundadir. Bu
da hizmeti sunanlar ile hizmetten yararlananlarõn aynõ yerde bulunmasõnõ gerektirmektedir.
Saklanamazlõk özelliği nedeniyle hizmetler  genelde üç kategoriye ayrõlabilir: sõnõr ötesi
ticaret, üretim faktörlerinin kisa süreler için uluslar arasõnda serbestçe dolaştõğõ
durumlardaki hizmet ticareti, son olarak da üretim faktörlerinin uzun süreler için uluslar
arasõnda serbestçe dolaştõğõ durumlardaki hizmet ticareti. Sõnõr ötesi hizmet ticareti mal
(goods) ticaretine benzemektedir bu ticarete örnek olarak telekomünikasyon kanallarõ ile
gerçekleştirilen finansal hizmetler gösterilebilir. Hizmet kullanõcõlarõnõn diğer bir ülkede
hizmeti kõsa süre için tükettiği  hizmetlere örnek olarak turizm, eğitim, sağlõk hizmetleri ve
gemi tamiratõ, hizmet sunucularõnõn diğer bir ülkede hizmeti kõsa süre için sunduğu
hizmetlere örnek olarak  ise mühendislik hizmetleri gösterilebilir. Hizmet kullanõcõlarõnõn
diğer bir ülkeden sunulan bir hizmeti uzun zaman içinde tükettiği  hizmetlere örnek olarak
işgücü göçü, hizmet sunucularõnõn diğer ülkede hizmeti uzun zaman içinde sunduğu
hizmetlere örnek olarak da dolaysõz yabancõ sermaye yatõrõmlarõ gösterilebilir.

Hizmetlerin fiziksel varlõklarõnõn olmamasõ (intangible) asimetrik enformasyon
sorunlarõnõnõn ortaya çõkmasõna neden olmaktadõr. Hizmeti sunan hizmetin kalitesi hakkõnda
bilgiye sahipken hizmeti tüketen bu bilgiye erişmekte güçlük çekmektedir. Tüketici
hizmetin kalitesini genellikle hizmeti satõn aldõktan sonra belirleyebilmektedir.  Aynõ durum
mal (goods) ticaretinde çoğu zaman ortaya çõkmamaktadõr. Hizmet ticaretinde enformasyon
temel bir sorun niteliğindedir. Bu durumda hem hizmet üreticisi hem de kamu sektörü
hizmet sektörüne müdahale etmeyi görev kabul etmektedir. Hizmet üreticisi piyasada
saygõnlõk kazanmaya önem verirken kamu sektörü tüketiciyi korumak için sektöre
düzenlemeler getirmektedir.

1.1.1. Dünya Ticaret Örgütünde Hizmet Tanõmõ

Uruguay Round esnasõnda oluşturulan Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõnda
"Hizmet" tanõmõ bulunmamaktadõr. Bunun nedeninin hõzla gelişen teknolojiyle beraber yeni
türeyecek hizmetlerin tanõm dõşõnda kalmasõnõ önlemek olduğu düşünülmektedir.
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1.1.2. Avrupa Birliğinde Hizmet Tanõmõ
Roma Antlaşmasõnõn 60. maddesi 1  hizmetleri "normal olarak bir ücret karşõlõğõ

yapõlan ve mallarõn, sermayenin ve kişilerin  serbest dolaşõmõ kapsamõna girmeyen işler"
olarak tanõmlamaktadõr. Bu madde hükmüne göre, hizmetler tanõmõnõn kapsadõğõ faaliyetler
şunlardõr:

- sõnai nitelikteki faaliyetler;
- ticari nitelikteki faaliyetler;
- esnaf ve sanaatkar faaliyetleri;
- mesleki faaliyetler .

Antlaşmanõn 61. maddesi de 2 ulaştõrma, bankacõlõk ve sigortacõlõk alanlarõndaki
hizmet ticareti düzenlemelerinin Antlaşma'nõn ulaştõrma ve sermayenin serbest dolaşõmõ
bölümlerinde ele alõnmakta olduğunu vurgulamaktadõr. Bu nedenle bu sektörler de
Topluluğun kurucu Antlaşmasõ gereği hizmet tanõmõ kapsamõnda sayõlmaktadõrlar.

Bütün bunlara ek olarak Avrupa Komisyonunun Türkiye ile başlamasõ olasõ
"hizmetlerin serbest dolaşõmõ müzakereleri" ine ilişkin olarak hazõrladõğõ bir taslak raporda
hizmet sektörleri şu şekilde sõralanmõştõr :

- Mesleki Hizmetler
- Sağlõk Hizmetleri (doktorlar, eczacõlar, hemşireler, veterinerler, ilaç üreten fabrikalarõn
direktörleri, özel hastanelerin direktörleri, dişçiler, gözlükçüler, laboratuvar hizmetleri ile
uğraşan eczacõlar ve veterinerler)
- Hukuk Hizmetleri (noterler, Türk mahkemelerinde görev yapan avukatlar,mali
müşavirler ve yeminli mali müşavirler)
- Turizm Hizmetleri (rehberler, seyahat acentalarõnõn direktörleri)
- Diğer Meslekler (yöneticiler ve diğer kaliteli personel dõşõnda serbest bölgelerde çalõşan
personel, kõyõ ticareti ve bağlantõlõ falliyetlerde bulunan personel, gazetelerin direktörleri)
- Posta ve Kurye Hizmetleri
- Telekomünikasyon Hizmetleri
- Görsel-İşitsel Hizmetler
- İnşaat Hizmetleri
- Dağõtõm Hizmetleri
- Çevre Hizmetleri
- Sigorta Hizmetleri
- Bankacõlõk Hizmetleri
- Turizm Hizmetleri
- Ulaştõrma Hizmetleri

                                                          
1 Amsterdam Antlaşmasõ ile Roma Antlaşmasõnda  yapõlan değişikliklerden sonra bu madde 50. Madde
olmuştur.
2 Amsterdam Antlaşmasõ 51. madde
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 1.2. Uluslararasõ Ticarete Konu Olan Hizmet Sektörleri

 Hizmet ticaretine konu olan sektörler; Birleşmiş Milletler tarafõndan belirlenen
sektörel sõnõflandõrma kitabõ esas alõnarak DTÖ Sekretaryasõ tarafõndan hazõrlanan
MTN.GNS/W/120 sayõlõ belge ile üye ülkelerin bilgilerine sunulmuştur. Sözkonusu belgede
yer alan sektörler/altsektörler şunlardõr;

SEKTÖRLER VE ALT SEKTÖRLER

1.MESLEKİ HİZMETLER

A.Uzmanlõk Gerektiren Hizmetler
               a.Hukuk hizmetleri
               b.Muhasebecilik, danõşmanlõk ve defter tutma hizmetleri
               c.Vergi ile ilgili hizmetler
               d.Mimarlõk hizmetleri
               e.Mühendislik hizmetleri
               f. Entegre mühendislik hizmetleri
               g.Şehir planlama ve peyzaj mimarlõğõ hizmetleri
               h.Tõbbi ve diş hekimliği hizmetleri
               i.Veterinerlik Hizmetleri
               j.Ebeler, hemşireler, fizyoterapistler sağlõk görevlileri tarafõndan sunulan
                 hizmetler
              k.Diğer hizmetler

         B.Bilgisayar ve ilgili hizmetler
            a.Bilgisayar donanõmõnõn yerleştirilmesiyle ilgili danõşmanlõk hizmetleri
            b.Yazõlõm hizmetler
            c.Veri işleme hizmetleri
            d.Veri tabanõ hizmetleri
            e.Diğer hizmetler

        C.Araştõrma Ve Geliştirme Hizmetleri
           a.Tabii bilimlerle ilgili AR-GE hizmetleri
           b.Sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili  AR-GE hizmetleri
           c.Disiplinlerarasõ AR-GE hizmetleri

        D.Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri
           a.Sahip olmaya ve kiralamaya konu olan mülkler,
           b.Ücret veya sözleşme karşõlõğõ gayrimenkul hizmetleri

         E.Kiralama Ve Leasing Hizmetleri
            a.Gemilerle ilgili
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            b.Hava taşõtlarõ ile ilgili
            c.Diğer taşõmacõlõk ekipmanõna ilişkin
            d.Diğer makina ve ekipmanla ilgili
            e.Diğerleri

        F.Diğer Mesleki Hizmetler
           a.Reklam hizmetleri
           b.Piyasa araştõrmasõ ve kamuoyu yoklamasõ hizmetleri
           c.Yönetim danõşmanlõğõ hizmetleri
           d.Yönetim danõşmanlõğõna bağlõ hizmetler
           e.Teknik deneme ve analiz hizmetleri
           f.Tarõm, orman ve avcõlõğa ilişkin arõzi hizmetler
           g.Balõkçõlõğa ilişkin arõzi hizmetler
           h.Madenciliğe ilişkin arõzi hizmetler
           i.İmalat sektörüne ilişkin arõzi hizmetler
           j.Enerji dağõtõmõna yönelik arõzi hizmetler
           k.Personel yönetimi hizmetleri
           l.Soruşturma ve güvenlik hizmetleri
           m.Bilimsel ve teknik müşavirlik hizmetleri
           n.Ekipmanlarõn bakõm ve onarõmõ
           o.Bina temizlik hizmetleri
           p.Fotoğrafçõlõk hizmetleri
           q.Paketleme hizmetleri
           r.Basõn, yayõn hizmetleri
           s.Tören ve sergi hizmetleri
           t.Diğer hizmetler

      2.HABERLEŞME HİZMETLERİ

        A.Posta Hizmetleri
        B.Kurye Hizmetleri
        C.Telekomünikasyon Hizmetleri
           a.Telefon Hizmetleri
           b.Paket anahtarlamalõ veri iletişim hizmetleri
           c. Devre anahtarlamalõ veri iletişim hizmetleri
           d.Teleks hizmetleri
           e.Telgraf hizmetleri
           f.Faksimile hizmetleri
           g.Özel kiralõk devre hizmetleri
           h.Elektronik posta
           i.Sesli posta
           j.On-line enformasyon ve veri tabanõ yeniden temini
           k.Elektronik veri değişimi (EDI)
           l.Katma değeri bulunan faksimile hizmetleri
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           m.Kod ve protokol dönüşümü
           n.On-line bilgi ve/veya veri işleme
           o.Diğerleri

        D.Audiovisual Hizmetler
            a.Hareketli görüntü, videoteyp üretimi ve dağõtõmõ  hizmetleri
            b.Hareketli görüntü projeksiyon hizmeti
            c.Radyo ve televizyon hizmetleri
            d.Radyo ve televizyon yayõnlarõ aktarõm hizmetleri
            e.Ses Kayõt
            f.Diğerleri

        E.Diğer

     3.MÜTEAHHİTLİK ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
         A.Binalar için genel müteahhitlik işleri
         B.İnşaat mühendisliği için genel müteahhitlik işleri
         C.Tesisat ve montaj işleri
         D.Bina tamamlama işleri
         E.Diğer

     4.DAĞITIM HİZMETLERİ
       A.Komisyonculuk hizmetleri
       B.Toptan ticaret hizmetleri
       C.Perakende ticaret hizmetleri
       D.Franchising
       E.Diğer

     5.EĞİTİM HİZMETLERİ
       A.İlk öğretim hizmetleri
       B.Orta öğretim hizmetleri
       C.Yüksek öğretim hizmetleri
       D.Yetişkin eğitimi
      E.Diğer eğitim hizmetleri

     6.ÇEVRE HİZMETLERİ
       A.Kanalizasyon hizmetleri
       B.Çöplerin kaldõrõlmasõ hizmetleri
       C.Sağlõkla ilgili benzeri hizmetler
       D.Diğer

     7.MALİ HİZMETLER
       A.Tüm sigortacõlõk ve sigortacõlõğa bağlõ hizmetler
           a.Hayat, Kaza ve Sağlõk Sigortasõ hizmetleri
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           b.Hayat dõşõ sigortacõlõk hizmetleri
           c.Reasürans ve Retrosesyon hizmetleri
           d.Sigortacõlõğa yardõmcõ hizmetler
       B.Bankacõlõk ve Diğer Mali Hizmetler
          a.Mevduat kabulü,
          b.Her çeşit kredilendirme
          c.Finansal kiralama
          d.Bütün ödeme ve para transfer hizmetleri
          e.Garanti ve Taahhütler
          f.Para piyasasõ araçlarõ

-Kambiyo
-Türev ürünler
-Döviz kuru ve faiz araçlarõ
-Devredilebilir menkul kõymetler
-Altõn dahil diğer ciro edilebilir araçlar ve finansal kõymetler

          g.Satõn alma taahhüdü ve plasman
          h.Bankerlik
          i.Aktif ve portföy işletmeciliği

-Kollektif yatõrõm yöneticiliği
-Emeklilik fonu işletmeciliği
-Emanet ve saklama hizmetleri

          j.Merkezi saklama ve takas hizmetleri
          k.Danõşmanlõk, aracõlõk ve diğer yan hizmetler
          l.Mali bilgilerin elde edilmesi ve transferi
         C.Diğerleri

     8.SAĞLIKLA İLGİLİ VE SOSYAL HİZMETLER
        A.Hastane Hizmetleri
        B.Diğer İnsan Sağlõğõ Hizmetleri
        C.Sosyal Hizmetler
        D.Diğer

     9. TURİZM VE SEYAHAT İLE İLGİLİ HİZMETLER
       A.Otel ve lokantalar
       B.Seyahat acentalarõ ve  tur operatörlüğü hizmetleri
       C.Turist rehberliği hizmetleri
       D.Diğer

    10.EĞLENCE, KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ
          (audiovisual hizmetler dõşõndakiler)
       A.Eğlence hizmetleri (tiyatro, müzik konserleri  ve sirk hizmetleri dahil)
       B.Haber Ajansõ hizmetleri
      C.Kütüphane , arşiv, müze ve diğer kültürel hizmetler
      D.Sportif ve rekreasyonel hizmetler
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      E.Diğer

    11.ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
       A.Deniz Taşõmacõlõğõ Hizmetleri
           a.Yolcu taşõmacõlõğõ
           b.Yük taşõmacõlõğõ
           c.Gemilerin mürettebatõyla birlikte kiralanmasõ
           d.Gemilerin bakõm ve onarõmõ
           e.Çekme ve kurtarma hizmetleri
           f.Deniz taşõmacõlõğõ için destek hizmetleri
       B.İç Suyollarõ Taşõmacõlõğõ Hizmetleri
           a.Yolcu taşõmacõlõğõ
           b.Yük taşõmacõlõğõ
           c.Gemilerin mürettebatõyla birlikte kiralanmasõ
           d.Gemilerin bakõm ve onarõmõ
           e.Çekme ve kurtarma hizmetleri
           f.İç Suyollarõndaki taşõmacõlõğa yönelik destek hizmetleri
        C.Havayolu Taşõmacõlõğõ Hizmetleri
          a.Yolcu Taşõmacõlõğõ
          b.Yük Taşõmacõlõğõ
          c.Hava taşõtlarõnõn mürettebatõyla birlikte kiralanmasõ
          d.Hava taşõtlarõnõn bakõm ve onarõmõ
          e.Hava taşõmacõlõğõna yönelik destek hizmetleri
       D.Uzay Taşõmacõlõğõ Hizmetleri
       E.Demiryolu Taşõmacõlõğõ Hizmetleri
           a.Yolcu taşõmacõlõğõ
           b.Yük taşõmacõlõğõ
           c.Çekme ve kurtarma hizmetleri
           d.Demiryolu taşõtlarõnõn  bakõm ve onarõmõ
           e.Demiryolu taşõmacõlõğõ destek hizmetleri
       F.Karayolu Taşõmacõlõğõ Hizmetleri
          a.Yolcu taşõmacõlõğõ
          b.Yük taşõmacõlõğõ
          c.Ticari araçlarõn kullanõcõsõyla birlikte kiralanmasõ
          d.Karayolu ekipmanlarõnõn bakõm ve onarõmõ
          e.Karayolu taşõmacõlõğõ destek hizmetleri
       G.Boru Hattõ Taşõmacõlõğõ
          a.Yakõt taşõmacõlõğõ
          b.Diğer mallarõn taşõnmasõ
       H.Tüm Taşõmacõlõk Sektörlerine Yönelik Yardõmcõ Hizmetler
           a.Kargo teslim hizmetleri
           b.Ambar hizmetleri
           c.Yük taşõmacõlõğõndaki komisyon hizmetleri
           d.Diğer
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       I.Diğer Taşõmacõlõk Hizmetleri

       12.BAŞKA YERE DAHİL EDİLMEMİŞ DİĞER HİZMETLER

1.3.  Uluslararasõ Hizmet Ticaretinin Gelişimi

1.3.1. Hizmet Ticaretinin Gelişmesine Neden Olan Etkenler ve
Uluslararasõ Hizmet     Ticaretinin Serbestleştirilme Nedenleri

Uluslararasõ ekonominin gelişim süreci incelendiğinde, imalat sanayiinin gelişimi ile
ortaya çõkan refah artõşõ ve yüksek gelir düzeyine erişilmesi sonucunda zamanla hizmet
sektörünün öneminin arttõğõ ve hizmet sektörü içinde yeralan bankacõlõk, pazarlama,
dağõtõm, iletişim, turizm gibi pek çok faaliyetin kendi başõna ekonomik gelişme sürecini
etkileyen yaşamsal önemde girdiler olduğunun anlaşõldõğõ görülmektedir. Bu bağlamda,
hizmet sektörünün gelişimini genel ekonomik gelişme ve refahõn sonucu olarak değil de,
daha çok ön koşullarõndan biri olarak değerlendirmek gerektiği yönündeki görüşler de son
dönemde ağõrlõk kazanmaktadõr.

Hizmetlerin uzun süre uluslararasõ ticaretin konusu olmalarõnõ geciktiren etkenler;
hizmetler için ulaşõm ve haberleşme maliyetlerinin yüksek olmasõ,  telekomünikasyon ve
ulaşõm gibi temel hizmetlerde yasal ve kurumsal nedenlerden ötürü kamunun tekel
konumunda olmasõ, rekabeti önleyen çeşitli idari kõsõtlamalarõn bulunmasõ, ayrõca hizmet
sunucusu ve tüketicisinin birarada bulunmalarõ önündeki ekonomik ve teknik engeller
olmuştur. Ancak, özellikle 1970�li yõllardan itibaren mallarõn üretim, muhafaza, işletme ve
dağõtõmõnda önemi giderek artan enformasyon ve iletişim, hõzlõ kentleşme, ulaşõm ve
haberleşme sektörlerinde sağlanan gelişmeler ile azalan maliyetler, telekomünikasyon ve
bilgisayar teknolojisinde ortaya çõkan ilerlemelerle birlikte uluslararasõ hizmet ticaretinin
önemi daha da artmõş ve yukarõda belirtilen engeller ortadan kalkmaya başlamõştõr.

1982 yõlõnda ABD Dõş Ticaret Temsilcisi GATT�a sunduğu dokümanda GATT�õn
hizmet dõş ticaretinin liberalizasyonu konusunda aktif rol almasõnõ önermiş, bu öneri dört yõl
sonra Uruguay Turunu başlatan Punta Del Este toplantõsõnda kabul edilerek uluslararasõ
hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi konusunun Uruguay Turu görüşmelerinde ele alõnmasõ
kararlaştõrõlmõştõr.

Uruguay Turu müzakereleri esnasõnda, hizmetler alanõnda uluslararasõ bir
düzenlemeye gidilmesine yolaçan etkenler temelde mal ticaretinin serbestleştirilmesinin
ardõnda yatan nedenlere benzemektedir; ülke pazarlarõ arasõnda hizmet ticaretine yönelik
engellerin kaldõrõlmasõyla hukuki düzenlemelerde istikrar ve tahmin edilebilirlik, pazara
giriş ve hizmet sunumu maliyetlerinin azalmasõyla birlikte hizmet kalitesinde artõş,
kaynaklarõn etkin kullanõmõ, belirli sektörlerdeki monopol hizmet sunumunun
sõnõrlandõrõlmasõ ve tüketicinin korunmasõ gibi faydalar sağlanabileceği düşünülmüştür.
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Özellikle ABD�nin insiyatifiyle gündeme getirilen, hizmetler ticaretini uluslararasõ
platformlara getirme ve GATT�õn uluslararasõ mal ticaretine uygulanan temel prensiplerine
benzer prensiplere bağlama çabalarõ, gelişmekte olan ülkeler tarafõndan başlangõçta
desteklenmemekle beraber, sözkonusu ülkeler çõkarlarõnõn gözetileceğinin kabul edilmesinin
ve emek-yoğun sektörlerde avantajlõ olduklarõnõn anlaşõlmasõnõn ardõndan tutumlarõnõ
yumuşatmõşlardõr. Ayrõca dünya ekonomisindeki gelişmeler sonucu, gelişme yolundaki
ülkelerin Dünya Bankasõ ve IMF�nin �Yapõsal Uyum Programlarõ�nõ uygulamalarõ, ihracata
yönelik gelişme stratejileri izlemeye başlamalarõ ve kambiyo rejimlerini serbestleştirerek
sermaye kontrollerini azaltmalarõ da sözkonusu tutum değişikliğinde etkili olmuştur.Ülkeler
arasõnda oluşan uzlaşma ortamõ sonucu, hizmet ticaretini uluslararasõ normlara bağlayan
GATS Anlaşmasõ �Uruguay Round Nihai Senedi�nin ayrõlmaz bir parçasõ olmuştur.

1.3.2. Uluslararasõ Ticarette Hizmet Sektörünün Payõ ve Gelişim Eğilimi

Dünya Bankasõ verilerine göre; dünya hizmet üretimi ve ticaretinde gerçekleşen
gelişmeler sonucunda özellikle 1965 yõlõndan itibaren hizmetler sektörünün birçok ülkenin
Gayri Safi Yurtiçi Hasõlasõ�ndaki (GSYİH) payõ giderek artmakta, ve hizmetler çoğu
ülkenin GSYİH�sinin %50�sini oluşturmaktadõr. Ayrõca, anõlan sektör hem gelişmekte olan
hem de gelişmiş ülkelerde en çok istihdam sağlayan sektörlerin başõnda gelmektedir.

 IMF�nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri�ne göre; dünya hizmet ticareti, tüm
uluslararasõ ticaretin beşte birini teşkil etmekte, hizmetlerin ticarete katkõsõ Kuzey Amerika
ve Batõ Avrupa�da Latin Amerika, Asya ve Afrika�ya göre daha yüksek oranda
gerçekleşmektedir. Bu da, hizmetlerin ekonomik faaliyetlerdeki payõnõn artmasõnõn
gelişmişlik düzeyi ile doğru orantõlõ olduğunu göstermektedir.

Öte yandan, yine IMF istatistiklerine göre, ticari hizmetlerin uluslararasõ ihracatõ
1990-1997 döneminde yõlda ortalama %8 artõş kaydetmiş, Asya�nõn başõnõ çektiği hizmet
ihracõ konusunda Kuzey ve Latin Amerika ikinci sõrada yeralmõş, arkasõndan Afrika ve Batõ
Avrupa�nõn geldiği anlaşõlmõştõr. Hizmet ithalinde ise, Latin Amerika ve Asya önde
gelmektedir.

1.3.3. Uluslararasõ Hizmet Ticareti Önündeki Engeller

Uluslararasõ hizmet ticaretini etkileyen önlemler, GATS Anlaşmasõnõn hukuki yapõsõ
da gözönüne alõnacak olursa, iki temel kategoride incelenebilir.

1)Pazara girişi etkileyen önlemler.
2)Milli muamele kõsõtlamalarõ.

  Pazara giriş önlemleri, yabancõ firmalarõn ulusal pazara girişini ve faaliyetlerini
kõsõtlamaya yönelik genellikle niceliksel önlemlerdir. Bu tür kõsõtlamalar, birtakõm
hizmetlerin yabancõlar tarafõndan sunumuna tamamen veya kõsmen getirilen engeller
olabilmektedir. Örneğin, yerel tüketim payõ üzerindeki kotalar(ülkede yayõmlanan
programlarõn belirli bir oranõnõn yerli hizmet sunucularõ tarafõndan hazõrlanmasõ



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                          Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/oik559.pdf10

zorunluluğu), ithalat üzerine konan kotalar, tüketicinin hareketliliği üzerindeki kotalar(turist
vizelerine uygulanan sayõsal sõnõrlamalar vb.), hizmet üretiminde kullanõlan girdilere konan
kotalar (kambiyo kontrolleri vb.), hava, kara ve deniz taşõmacõlõğõndaki yasaklar(kabotaj)
pazara girişi sõnõrlayan ve/veya engelleyen önlemler arasõnda yeralmaktadõr.

Öte yandan, hizmet sunan yabancõ personelin hareketliliği ve yerleşimi önündeki
engeller de pazarõn önemli bir bölümünde yerli üreticilerin faaliyetlerini sürdürmelerine
yolaçmaktadõr. Örneğin yabancõ bankalarõn ulusal pazarda kurulmasõna genellikle izin
verilmemekte, izin verildiği hallerde ise faaliyet alanlarõ sõnõrlandõrõlmaktadõr. Sõnõr ötesi
ticaretin sõnõrlandõğõ hallere örnek olarak, gümrük vergilerine benzer vergiler (yurda giriş ve
yurttan çõkõşlarda uygulanan vergiler, vizelerden alõnan harçlar), fiyat kontrolleri, çalõşma ve
yaşama izni konusundaki düzenlemeler, mesleki hizmet ticaretinde lisans ve diploma
gerekliliği, dağõtõm kanallarõna erişimde ayrõmcõ uygulamalar (hava taşõmacõlõğõnda
bilgisayar destekli rezervasyon sistemlerinin belirli şirketlere kapalõ olmasõ, vb.) gibi
uygulamalar yabancõ hizmet sunucularõnõn pazara girişini güçleştirmektedir.

Milli muamele kõsõtlamalarõ ise ikiye ayrõlmaktadõr. İlk durumda, devlet tarafõndan
doğrudan sübvansiyon yoluyla yerli hizmet sunucularõna maliyetlerin düşürülmesi yönünde
avantaj sağlanmaktadõr. İkinci durumda ise, yabancõ hizmet sunucularõna ulusal pazarda
faaliyetleri esnasõnda maliyetlerini arttõran  ve/veya rekabet güçlerini düşüren düzenlemeler
getirilmektedir. Yabancõ havayollarõnõn, yerli havayollarõna göre daha yüksek harç ödemek
durumunda bõrakõlmasõ veya yabancõ bankalarõn yerli bankalara göre daha yüksek rezerv
bulundurma veya daha çok vergi ödeme zorunluluğu bu tür düzenlemelere örnek olarak
gösterilebilir.

Öte yandan, GATS Anlaşmasõ uygulamada ülke pazarlarõnõn karşõlõklõ açõlarak
hizmet ticaretinin liberal hale gelmesini amaçlamakla beraber; dünya ekonomisinin genel
durumundan ve Anlaşmanõn yapõsõndan kaynaklanan bazõ unsurlar halihazõrda
liberalizasyona engel teşkil etmektedir.

Anlaşmanõn genel formülasyonu ve içerdiği istisnalar, GATS�a geniş bir yorum alanõ
bõrakmakta, ayrõca hizmet ticareti önündeki engellerin tarife dõşõ olmasõ, bu engellerin
maliyet ve yararlarõnõn niceliksel olarak hesaplanmasõnõ zorlaştõrdõğõndan gelecekteki
müzakere turlarõnda verilecek ödünlerin arttõrõlmasõ da zorlaşmaktadõr. Öte yandan; ulus
devlet anlayõşõnõn ekonomik uygulamalarda yansõmasõ olarak değerlendirilebilecek
sübvansiyonlar, hükümet alõmlarõ ve korunma önlemleri halen bir ölçüde geçerliliğini
korumakta, ülkeler uluslararasõ platformda standart ilkeler belirlemek yerine ikili ilişkiler ve
mütekabiliyet çerçevesinde karşõlõklõ çõkarlarõn korunmasõ için çaba göstermekte, bu
nedenle sözkonusu alanlarda yeni kurallarõn belirlenmesi gelecek müzakere turlarõna
ertelenmektedir.
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1.4. Uluslararasõ Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesine İlişkin Beklentiler

GATS�da öngörülen yükümlülükler, ülkelerin mevcut yasal durumlarõnõ
belirleyerek, keyfi uygulamalara son vermeyi ve böylece yatõrõm, ticaret ve  ekonomik
gelişme için gerekli koşullarõ iyileştirmeyi amaçlamaktadõr. Şeffaflõk ve adõm adõm
liberalizasyon ilkeleri, hizmet ithal eden ülkelerde bile teknoloji transferi, istihdam yaratma
ve yerel endüstrilerin rekabet gücünün artmasõ gibi etkilerle ekonomik gelişmeyi
hõzlandõracaktõr. Ancak liberalizasyon çabalarõnõn olumlu sonuç verebilmesi için, ilgili yerli
hizmet sektörünün önceliklerinin ve diğer sektörlerle ilişkilerinin iyi belirlenmesi ve ihtiyati
hususlara, örneğin mesleki nitelikler ve teknik standart şartlarõna uyulup uyulmadõğõnõ
denetleyen bir kurumsal yapõnõn kurulmasõna vb. özen gösterilmesi gerekmektedir.
GATS�õn 6. maddesinde belirtildiği üzere liberalizasyon taahhütlerinin ulusal ekonomiye
azami derecede fayda sağlayacak şekilde belirlenmesi, üzerinde durulmasõ gereken bir
konudur.

GATS Anlaşmasõ gelecekte yapõlacak hizmet ticaretinin liberalizasyonuna ilişkin
müzakereler açõsõndan esnek bir temel oluşturmakta, gelişmekte olan ülkeleri
liberalizasyonun kapsam ve derecesini seçmede bir ölçüde serbest bõrakmasõ yönüyle
nispeten dengeli bir anlaşma olarak değerlendirilmektedir.  Ancak, uluslararasõ hizmet
ticaretinin liberalizasyonunun nasõl bir seyir izleyeceğini, önce ülkelerin ilgili mevzuat
durumlarõnõ yansõtan taahhüt listeleri, daha sonra da çeşitli hizmet sektörlerine ilişkin olarak
sürdürülen ve bir kõsmõ tamamlanan müzakerelerin sonuçlarõ belirleyecektir. Gelişmiş
ülkelerin hizmet ticareti alanõndaki üstünlüğü kabul edilmekle beraber, ucuz ve kaliteli girdi
kullanõmõ ve pazara giriş serbestisi sonucunda gelişmekte olan ülkelerde de ihracat
potansiyeli artabilecektir.

Sanayi ve tarõm mallarõ üretimleri için temel girdi teşkil eden telekomünikasyon,
ulaştõrma ve finansal sektörlerin sunduğu hizmetlerin liberalizasyon sonucu rekabetin
arttõrõlmasõ ile kalitelerinin yükselmesi ve fiyatlarõnõn düşmesi beklenmektedir. Böylece,
tarõm mallarõ ile sanayi mallarõnõn rekabet gücünün artmasõ sağlanacaktõr.
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2. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE HİZMET TİCARETİNİN
SERBESTLEŞTİRİLMESİ   (HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI SİSTEMİ)

2.1. Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ (Genel Tanõtõm)

II. Dünya Savaşõ sonrasõ ülkeler uluslararasõ ticaretin, hem kendi ekonomilerinin
hem de dünya ekonomisinin kalkõnmasõnda yadsõnamaz önemini farkederek, uluslararasõ
ticareti çok taraflõ kurallara bağlama gereksinimi duymuşlardõr. Bu gereksinim l947 yõlõnda
23 ülkenin katõlõmõyla GATT�õn imzalanmasõna neden olmuş ve söz konusu anlaşma 1948
de yürürlüğe girmiştir. II. Dünya Savaşõ sonrasõnda uluslararasõ ticaret sisteminin kurumsal
yapõsõ olarak oluşturulmaya çalõşõlan Uluslararasõ Ticaret Örgütü (International Trade
Organization) hayata geçirilememiş, yerini yeni bir örgütten ziyade bir anlaşma olan ve bir
sekretaryasõndan başka kurumsal yapõsõ bulunmayan GATT�a bõrakmõştõr. GATT
görüşmeleri ve roundlarõ sonucunda uluslararasõ ticaret kurallarõnõn kapsamõ önemli ölçüde
genişletilmiş, Uruguay Round müzakereleri ile birlikte hizmet ticaretinin önemi
vurgulanmõş, uzun yõllar uluslararasõ kurallar dõşõnda, ülkelerin çok değişik ve karmaşõk
milli mevzuatlarõna göre yürütülegelen �hizmetler� sektörü uluslararasõ müzakere sürecine
dahil edilmiştir.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Eylül 1986 da başlayan ve 15 Aralõk 1993 tarihinde
tamamlanan Uruguay Round müzakereleri sonucunda 15 Nisan 1994 de Marakeş�de
imzalanan ve 1 Ocak 1995 de yürürlüğe giren Nihai Senet içerisinde yer alan �Dünya
Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasõ� ile kurulmuştur.

DTÖ Kuruluş Anlaşmasõ, ekleriyle birlikte 29 adet yasal metinden oluşmaktadõr.
Bunlarõn yanõnda 25 adet bildirim, karar ve mutabakat metninde DTÖ üyelerinin
yükümlülükleri belirtilmektedir.

DTÖ, üye ülkelerin hayat standartlarõnõ ve gelirlerini yükseltmeyi, tam istihdama
ulaşmayõ, üretim ve ticareti yaygõnlaştõrmayõ ve dünya kaynaklarõnõn optimal kullanõmõnõ
sağlamayõ amaçlamaktadõr. Örgüt, sürekli bir kalkõnma için dünya kaynaklarõnõn optimal
kullanõmõnõn zorunlu olduğunu belirtmiş ve farklõ ekonomik kalkõnma düzeyindeki ülkelerin
ihtiyaçlarõna cevap verecek şekilde çevrenin korunmasõ gerektiğini vurgulamõştõr. Gelişme
Yolundaki Ülkelerin (GYÜ),  ve en az gelişmiş olanlarõn, artan dünya ticareti içinde
ekonomik kalkõnma ihtiyaçlarõ ile orantõlõ bir pay alabilmeleri için gerekli çalõşmalarõn
yapõlmasõ da DTÖ�nün hedefleri arasõnda bulunmaktadõr.

Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşma�nõn ekinde yer alan Anlaşmalardan biri de
Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ (GATS) dõr. Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ�nõn
gereklerini yerine getirmek amacõyla hizmet sunucusu olan kurumlarõn koordinasyonu,
hizmetlerle ilgili sektörel bazda taahhüt listesinin hazõrlanmasõ, taahhüt listesinde yer verilen
sektörlerle ilgili ikili müzakerelerin organizasyon ve koordinasyonu Hazine Müsteşarlõğõ
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
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Dünya ticareti içindeki payõ giderek artan hizmet ticaretinin gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler için önemi artmaktadõr. Tüm dünyada yaşanan hõzlõ şehirleşme, kamu
sektörünün genişlemesi, tüketici hizmetlerine ve diğer sektörlere girdi olarak kullanõlan ara
hizmetlere olan talebin artmasõ bu gelişmeyi açõklayan faktörler olarak gösterilebilir.
Ülkelerin yeterli hizmet alt yapõsõna sahip olmasõ ekonominin tüm sektörlerindeki üretkenlik
ve rekabet gücü için önemli hale gelmektedir.

Son yirmi yõlda yaşanan yabancõ doğrudan yatõrõm artõşõ, uluslararasõ işgücünün
hareketliliği ve bilgiye dayalõ hizmetlerin artan şekilde ticarete konu olmasõ sonucunda
hizmet faaliyetlerinin uluslararasõ boyutu hayli önem kazanmõştõr.

15 Nisan 1994 tarihinde Marakeş�de imzalanan Uruguay Round Sonuç Belgesi
(Nihai Senet) kapsamõnda yer alan Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ (GATS),  uluslararasõ
hizmet ticaretine ilişkin temel kavram, kural ve ilkeleri ortaya koyan ilk çok taraflõ
anlaşmadõr. Türkiye�nin de kurucu üye olarak imza koyduğu ve 1 Ocak 1995 tarihinde
yürürlüğe giren Nihai Senet 25 Şubat 1995 tarihinde TBMM�nde onanmõş ve 26 Mart 1995
itibariyle ülkemizin DTÖ�ne üyeliği resmi olarak ilan edilmiştir.

Uruguay Round�un sonuçlarõ

Uruguay Round görüşmeleri sonucunda, hizmetler ticareti ilk kez global bir ticaret
anlaşmasõna konu olmuştur.

Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ (GATS) ile, GATT�da mal ticareti hakkõnda
belirlenmiş olan hükümlerle kõyaslanabilecek denli geniş ve çok taraflõ bir kurallar çerçevesi
çizilmiştir. GATS üyesi devletler, yeni kurulan Dünya Ticaret Örgütü�nün (DTÖ)
oluşturduğu güçlendirilmiş (ve bağlayõcõ) uyuşmazlõklarõn halli mekanizmalarõ ile
uygulamaya konan taahhütlerde bulunmuşlardõr. Belirli hizmet sektörlerinde bir kez
taahhütte bulunan üye devlet, taahhütünü geri çekmek istediğinde, diğer üyelerin zararõnõ
tazmin etmek durumunda kalacaktõr. Ancak bir ülkenin GATS üyesi olmasõ, onun tüm
sektörleri için piyasalarõnõ açma konusunda ve/veya hizmetlerin arzõnõ etkileyen önlemler
hakkõnda çok geniş taahhütlerde bulunmasõ anlamõna gelmeyecektir. Taahhütlerin genişliği,
DTÖ üyeleri arasõnda farklõlõk gösterebilir.

Uruguay Round süresince, görüşmeler temel kurallar ve prensipler üzerine
yoğunlaşmõştõr. Hizmetler ticaretinin liberalizasyonu geleneksel olarak iki taraflõ ve
karşõlõklõ yapõldõğõndan, bu konudaki deneyim eksikliği sonucu karmaşõk ve uzun zaman
alan görüşmeler yapõlmõştõr. Bunun neticesinde de DTÖ üyelerinin gerçek liberalizasyon
görüşmeleri   için   kõsõtlõ  zamanõ  kalmõştõr.  Bununla  birlikte, Uruguay Round görüşmeleri
sonucunda, birçok ülke, piyasalarõna girişin karşõlõklõlõk ilkesine dayanmasõ koşulunu
kaldõrmõşlardõr.
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Sözkonusu devletler daha fazla liberalizasyon ve piyasaya giriş olanağõ sağlayan �en
çok kayrõlan ülke� (MFN) ilkesine sadõk kalmak durumundadõrlar. Üye devletler
liberalizasyon seviyelerinde negatif yönde bir değişiklik yapmamak konusunda taahhütte
bulunmuşlardõr.

Marakeş�de 15 Nisan 1994�de Uruguay Round�un Son Senet�i imzalandõğõ sõrada 95
Üye hizmetler alanõndaki taahhüt listelerini, 61 üye de MFN prensibinde muafiyet listelerini
sunmuşlardõr. 61 üyenin 95 sayõsõnõn içinde yer aldõğõ ve 1999 yõlõnõn ilk yarõsõ itibariyle
üye sayõsõnõn 136 ya ulaştõğõ göz önüne alõndõğõnda, beş yõlda küçümsenemeyecek bir
gelişme sağlandõğõ ortaya çõkmaktadõr.

Bu gelişmeler olumlu olmakla beraber, GATS�õn adõm adõm liberalizasyon prensibi
üzerine kurulduğu düşünülürse, üyelerin taahhütlerini arttõrmak ve böylece daha yüksek bir
liberalizasyon seviyesine ulaşmak için periyodik görüşme turlarõ düzenlemeleri
öngörülmektedir. Gelişmiş GATS üyesi ülkelerin  taahhüt listelerinde pek çok sektöre yer
verdiği görülmekle beraber, birçok ülke de az sayõda sektörde taahhütte bulunarak GATS
üyesi olmuşlardõr. Etkin bir ekonomide hizmetler sektörünün ayrõlmaz parçalarõ olan
dağõtõm ve telekomünikasyon gibi sektörlerde, Uruguay Round sõrasõnda az sayõda ülke
taahhütte bulunmuşlardõr.

2.2. Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõnõn Hukuki Yapõsõ

GATS, birincisi tüm taraflara uygulanacak temel kurallar, ikincisi bazõ hizmet
sektörlerinin özel durumlarõna ilişkin ekler ve kararlar, üçüncüsü de ülkelerin üstlendikleri
özel yükümlülükleri gösteren taahhüt listeleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadõr.

1. Temel Kurallar

Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ�nõn (GATS) tüm taraflara uygulanacak temel
kurallarõ altõ bölümden oluşmaktadõr.

I. bölümde hizmet  ticaretinin kapsam ve tanõmõna yer verilmekte ve bu meyanda
GATS�õn, Anlaşma�ya taraf ülkelerin hizmet ticaretini etkileyebilecek önlemlerine
uygulanacağõ belirtilmektedir.

GATS�a göre �hizmetler�, hükümetlerin ticari amaç dõşõnda ve herhangi bir başka
hizmet sunucusuyla rekabet etmeksizin sunduklarõ hizmetler haricindeki bütün
sektörlerdeki tüm hizmetleri kapsamaktadõr.

II. bölümde genel yükümlülükler ve düzenlemelere yer verilmiştir. �En Çok
Kayrõlan Ülke� prensibi (Madde II) ve GATS�õn işleyişiyle ilgili alõnacak önlemlerin
hükümetlerce en kõsa zamanda ve en geç yürürlüğe giriş tarihlerinde bildirilmesini öngören
�Şeffaflõk� prensibi (Madde  III) gibi genel kurallarõn yanõsõra, özellikle GYÜ�lerin
isteklerini  karşõlamak  üzere  Anlaşma�ya  dahil  edilen  ve  taraflara  kendi aralarõnda belli
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şartlarla hizmet ticaretini liberalize etmeyi öngören bir anlaşma yapmak veya mevcut böyle
bir anlaşmaya taraf olmak hakkõnõ veren �Ekonomik Bütünleşme� (Madde V); ödemeler
dengesi güçlükleri karşõsõnda, ayrõmcõ olmamak kaydõyla üye ülkelerin belirli önlemleri
alabilmesine imkan tanõyan �Ödemeler Dengesini Korumaya Yönelik Kõsõtlamalar� (Madde
XII); GYÜ�lerin hizmet ticaretine artan bir şekilde katõlmalarõnõ sağlamak amacõna yönelik
�GYÜ�lerin Artan Katõlõmõ� (Madde IV) ve hükümetlerin  taahhüt listelerinde yer alan
önlemlerin mantõklõ, objektif ve tarafsõz bir şekilde uygulanmasõ için alõnmasõ gereken
önlemleri içeren �Yurtiçi Düzenlemeler�     (Madde VI) başlõklõ maddeler bu bölümde yer
almaktadõr. Kamu düzeni ve güvenliği, sağlõk v.b. gibi nedenlerle taraf ülkelere bu
Anlaşma�dan doğan yükümlülüklerini askõya alma hakkõ tanõyan �Genel İstisnalar� başlõklõ
XIV. Madde (XIV. Maddenin d bendi, ABD�nin girişimleri sonucu �etkin ve adil
vergilendirmenin sağlanmasõ� gerekçesiyle bütün doğrudan vergilerde �milli muamele�den
sapmaya cevaz verir şekilde kaleme alõnmõştõr)  ile Sübvansiyonlara ilişkin XV. madde de
bu bölümdedir.

Bu bölümde yer alan maddeler içinde önem sõralamasõ yapmak gerekirse II nci, III
üncü, V inci ve VI ncõ maddeler sayõlabilir.

�En Çok Kayrõlan Ülke� prensibi ile ilgili II nci madde ile ilgili detaylõ açõklamalara
�Madde 2�nin Muafiyetleri Hakkõnda Ek� ve �Derogasyon Listeleri� bölümlerinde yer
verilmiştir.

�Şeffaflõk� (madde III) çok taraflõ liberalizasyona ulaşmada başka bir temel
prensiptir. Üyelerin ve iş kollarõnõn, kõsõtlamalarõ ve korumacõlõğõ belirleyebilmesini
kolaylaştõrmaktadõr. Temel yükümlülükler vaktinde yayõn, bilgilendirme, araştõrma
noktalarõnn belirlenmesi ve adil yargõ sürecinden ibarettir.

GATS�õn �Anlaşmayla ilgili olan ve Anlaşmanõn işleyişini etkileyen bütün
önlemleri� süratle ve �en geç yürürlüğe girmeleriyle birlikte� yayõmlanacaktõr. Hükümetin
taraf olduğu �hizmet ticareti ile ilgili veya hizmet ticaretini etkileyen uluslararasõ
anlaşmalar� da bu kapsam içine alõnmõştõr. Yayõm herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde
bölgesel veya yerel otoritelerin aldõğõ önlemlere ilişkin olarak da yapõlabilmektedir.

Tüm ilgili önlemlerin yayõmlanmasõnõn yanõsõra, üyeler süratle ya da en azõndan
yõlda bir kez taahhütlerinin olduğu sektörlerde veya alt sektörlerde kabul edilen yeni
yasalarõ, düzenlemeleri veya idari talimatlarõ Hizmetler Ticareti Konseyine bildirmek
durumundadõrlar. Ayrõca her hükümet, diğer bir üye tarafõndan gelen talep üzerine bu
önlemler hakkõnda �spesifik bilgileri süratle temin edecektir.�

�Ekonomik Bütünleşme� (madde V) maddesi, GATS üyelerinin kendi aralarõnda
belli şartlarla hizmet ticaretini liberalize etmeyi öngören bir anlaşma yapmalarõna veya
mevcut böyle bir anlaşmaya taraf olmalarõna imkan vermektedir. Böyle bir anlaşma;
kapsanan sektör sayõsõ, etkilenen ticaret hacmi ve hizmet sunum şekilleri açõsõndan kapsamlõ
olmalõ, özellikle hizmet sunum şekillerinden her hangi birini dõşarõda bõrakmamalõdõr.
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Ayrõca, taraf ülkeler listelerindeki milli muamele kõsõtlamalarõnõ ortadan kaldõrmalarõ
ve/veya yeni ve daha fazla ayrõmcõ niteliği olan önlem getirmemelidirler.

�Yurtiçi düzenleme� (madde VI) maddesi; yurtiçi önlemlerin mantõklõ, objektif ve
tarafsõz bir şekilde uygulanmasõ ilkesini yerleştirmiştir. Yabancõ hizmet sunucularõ idari
kararlara itiraz etme ve yetkilendirme başvurularõ reddedildiğinde bilgilendirilme hakkõna
sahiptirler. Belirli taahhütlerin yapõldõğõ bir hizmetin arzõnda yetkilendirme gerekli
olduğunda ve yurtiçi hukuk ve düzenlemelere göre tam bir başvuru yapõldõğõ takdirde,
sonuca ilişkin kararlarõn makul bir süre içinde alõnmasõ gerekmektedir.

İstek üzerine yetkili merci başvuru ile ilgili bilgi vermek durumundadõr.�Nitelik
koşullarõ ve prosedürleri, teknik standartlar ve lisans koşullarõ�nõn �hizmet ticareti için
gereksiz engeller oluşturmamasõ� zorunludur. GATS, bu koşullarõn; rekabet ve hizmet
sunumu kabiliyeti gibi objektif ve şeffaf kriterler üzerine kurulmuş olmasõ, hizmetin
kalitesini temin etmek için gerektiğinden daha külfetli olmamasõ ve lisans prosedürünün
kendi içinde hizmet arzõna kõsõtlama getirmemesi için ilkeler geliştirmeye çalõşmaktadõr.

III. bölümde �Pazara Giriş� (madde XVI) ve  �Milli Muamele� (madde XVII) ye
ilişkin düzenlemelere ve  �Özel Taahhütlere� ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Pazara giriş hükmü tüm hizmet sunum biçimlerini kapsarken, bir Üyenin �herhangi
bir diğer üyenin hizmetlerine ve hizmet sunucularõna listesinde belirlenen koşul ve
sõnõrlamalar altõnda sağlanandan daha kötü şartlarõ haiz bir uygulamada bulunmayacağõ�nõ
belirtmiştir. Sözkonusu hüküm GATS tarafõndan belirlenmemiş pazara giriş engellerini
yasaklamakta, tüm hizmetlere ve hizmet sunucularõna aynõ şartlarõn uygulanmasõnõ
gerektirmektedir.

Hizmet sektörlerini düzenleyen rejimler genellikle karmaşõktõr. GATS�da dört arz
biçimine göre pazara giriş hakkõ verme yönünde genel bir zorunluluk bulunmaktadõr. Pazara
girişin herhangi bir türünün işlerliği, bir ülke tarafõndan taahhüt listesinin �Pazara Giriş�
sütununda kaydedilmiş bulunan spesifik taahhütlere bağlõdõr. Bu durumda, bir Üye�nin
pazara giriş konusunda bazõ kõsõtlamalar koyma yetkisi mevcuttur. Pazara giriş hükmünün
kõsa ancak ayrõntõlõ bir liste içermesi, üyelerin kõsõtlamalarõnõ tanõmlanan sõnõrlar içinde
yapmasõ zorunludur. Sözkonusu niceliksel ve yasal sõnõrlar aşağõdaki konularla ilgilidir:

-hizmetle ilgili işlemlerin toplam sayõsõ,
-hizmetle ilgili işlemlerin veya varlõklarõn toplam değeri,
-hizmet sunan kişilerin sayõsõ
-yabancõ sermayenin payõ
-tüzel kişiliklerin varlõğõnõn bir şube veya ortaklõkla (joint venture) sõnõrlanmasõ,

Pazara giriş hükmüne ters düşmemesi için bu önlemlerin ayrõmcõ olmamasõ
gereklidir.Yurtiçi hizmet sunucularõna uygulansa bile, bu önlemler yine de yabancõ hizmet
sunucularõnõn varlõğõnõ kontrol etme yönünde işlemektedir. Yukarõda sõralanan ilk dört
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niceliksel tedbir zaman zaman ekonomik gereksinim testi şeklini de alabilmektedir.
GATS�da �ekonomik gereksinim testi� tanõmõ yeralmadõğõ veya dikkate alõnacak kriterler
belirtilmediği için, uygulamalar kõsõtlõ ve keyfi olabilecek, pazara girişi tahmin edilemez
kõlacaktõr.

Eğer bir ülke sayõlan önlemleri listelememiş ise, tam bir pazara giriş vermiş
sayõlmaktadõr. O durumda, pazara giriş sütununda �None (kõsõtlama yok)� yazarak söz
konusu sektörde kõsõtlama olmadõğõnõ göstermektedir. Eğer üye ülke tarafõndan taahhüt
listesinde belirli bir hizmet sunum biçimi için önlem kaydedilmiş ise, MFN temeli üzerinde
olmalõdõr.O aşamadan sonra söz konusu üye pazara girişi zorlaştõracak başka bir düzenleme
yapma hakkõndan yoksun kalmaktadõr. Taahhüt listesinde izin verilmiş bulunan bir hizmet
sunumuyla ilgili herhangi bir sermaye hareketine de müsaade edilmektedir. Sõnõr ötesi
hizmet arzõ söz konusu olduğunda; sunulan hizmetin köklü/esaslõ bir parçasõ olmak
kaydõyla, üye ülkenin sõnõrlarõ içinde ve dõşõnda sermaye hareketlerine izin verilmektedir.

Milli Muamele ilkesi, bir pazarda yerliler ile yabancõlar arasõnda ayrõmcõ olmama
prensibini içermektedir. İlgili maddede, �her Üye herhangi bir diğer Üyenin hizmetlerine ve
hizmet sunucularõna, hizmet arzõnõ etkileyen bütün önlemlerle ilgili olarak, kendi
hizmetlerine ve hizmet sunucularõna uyguladõğõndan daha az kayõrõcõ bir muamele
uygulamayacaktõr.� denilmektedir. GATS�daki milli muamele ilkesi hem ithal edilen
hizmetlere, hem de pazardaki hizmet sunucularõna hitap etmektedir.

Milli muamelenin mallardan ziyade hizmetler konusunda önemli bir rol oynadõğõ bir
gerçektir. Mal ticaretinde genellikle sõnõrda kõsõtlanma eğilimi söz konusu iken, hizmetler
daha çok pazar arzõnõ etkileyen yurtiçi düzenlemelerden etkilenmektedirler.

Yabancõ hizmetlere veya hizmet sunucularõna karşõ ayrõmcõlõk yapmama yönündeki
GATS yükümlülüğü, bir Üyenin �ilgili hizmetin veya hizmet sunucusunun yabancõ
olmasõndan kaynaklanan dezavantajlarõ� telafi etmesi gerektiği şeklinde yorumlanamaz.
Sözkonusu ifade, Üye devlet vatandaşlarõnõn yabancõ hizmetleri kişisel, psikolojik, kültürel,
siyasi, dini ya da başka sebeplerden ötürü satõn almamayõ tercih ettiği durumlarda geçerlidir.
Bu istisna, DTÖ tarafõndan oldukça dar biçimde yorumlanmaktadõr.

Üyeler, listelerinde milli muamele ile ilgili koşullarõnõ ve aradõğõ nitelikleri Taahhüt
listesindeki  milli muamele kolonuna yazmak durumundadõrlar. Hem pazara girişi, hem de
milli muameleyi etkileyen tedbirler pazara giriş kolonunda yeralmalõdõr.

Bu bölümde yer alan �Ek Taahhütler� başlõklõ XVIII. maddede ise, taraf ülkelerin,
�pazara giriş� ve �milli muamele�ye  ilişkin maddeler uyarõnca listelerinde yer vermedikleri
�aranõlan nitelikler, normlar ve lisanslara� ilişkin taahhütler konusunda görüşmeler
yapabilecekleri ve bu görüşmelerin sonuçlarõnõn taahhüt listelerine işleneceği de kayõtlõdõr.

IV. bölümde, özel taahhütlerin müzakeresi, taahhüt listelerinin düzenlenmesi ve
değiştirilmesi gibi  konulara �Artan  Liberalizasyon� başlõğõ altõnda yer verilmiştir.
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Özel Taahhütlerin Müzakeresi başlõklõ XIX. maddede, taraf ülkelerin Dünya Ticaret
Örgütü�nü kuran anlaşmanõn yürürlüğe girmesinden en geç 5 yõl sonra, liberalizasyon
seviyesini yükseltmek için müzakerelere başlayacaklarõ kaydedilmektedir.

Bu bölümde yer alan �Listelerde Değişiklik  Yapõlmasõ� başlõklõ XXI. maddede ise,
taraf ülkelerin, taahhütlerinin yürürlüğe girdiği tarih üzerinden 3 yõl geçtikten sonraki
herhangi bir zamanda taahhütlerini değiştirme veya kõsmen veya tamamen geri çekme
hakkõna sahip olduğu; ancak, bu hakkõnõ kullanabilmek için söz konusu değişiklik veya geri
çekme nedeniyle diğer taraflarca uğranõlacak zararõ tazmin amacõyla ilgili ülkelerle
müzakerelere başlayacağõ; bu müzakereler sonunda üzerinde mutabõk kalõnacak zararõ
tazmin edici önlemlerin MFN temelinde uygulanacağõ; anõlan müzakerelerde anlaşmaya
varõlamamasõ halinde hakemliğe başvurulacağõ ve taahhütlerini değiştirmek veya geri
çekmek  isteyen taraf ülkenin hakemlik sonucu kararlaştõrõlan tazmin edici önlemleri
yürürlüğe koymadan taahhütlerini değiştirmeyeceği veya geri çekmeyeceği belirtilmektedir.

V. bölümde, kurumsal düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu bölümde yer alan �Konsültasyon�  başlõklõ XXII. maddede, �Hizmet Ticareti
Konseyi� ve �Anlaşmazlõklarõn Halli Organõ�nõn, taraf ülkelerden birinin isteği üzerine,
taraflar arasõnda yapõlan müzakerelerde tatmin edici bir sonuca ulaştõrõlmayan herhangi bir
konuda bir veya birden çok taraf ile görüşmeler yapabileceği kayõtlõdõr.

Aynõ maddede, çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin uluslararasõ bir anlaşmaya
taraf herhangi bir ülkenin, anõlan anlaşmaya taraf diğer bir ülkenin söz konusu anlaşma
kapsamõnda aldõğõ bir önlem için bu madde (XXII) veya anlaşmazlõklarõn  halli  ve
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin  XXIII. madde çerçevesinde milli muameleye
ilişkin XVII. maddeye başvuramayacağõ belirtilmektedir.

Anlaşmazlõklarõn Halli ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi başlõklõ XXIII.
maddede ise, diğer taraf ülke/ülkelerin yükümlülük veya özel taahhütlerini yerine
getirmediğini düşünen bir taraf ülkenin  �Anlaşmazlõklarõn Halline İlişkin Açõklama�ya
(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes)  başvurma
hakkõ bulunduğu; ancak,  �Anlaşmazlõklarõn Halli Organõ�nõn, önlemlere yol açan  şartlarõ
bu önlemlerin alõnmasõnõ haklõ gösterecek ciddiyette bulmasõ halinde, bir veya birçok ülkeye
yükümlülüklerini veya özel taahhütlerini anlaşmazlõklarõn halline uygulanacak kural ve
prosedürlere ilişkin Açõklama�nõn 22. Bölümüne (Ayrõcalõklarõn Tazmini ve Askõya
Alõnmasõ) uygun olarak ilgili ülkeye karşõ askõya alma izni verebileceği de belirtilmektedir.

VI. bölümde  nihai düzenlemeler/hükümler yer almõştõr.

Bu bölümde, Anlaşma�ya taraf bir ülkenin, Anlaşma�ya taraf olmayan bir ülkeden
veya Anlaşma�ya taraf olan bir ülkenin bu  anlaşmanõn uygulanmadõğõ bir bölgesinden
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sağlanan hizmetlere karşõ bu anlaşmadan kaynaklanan avantajlarõ uygulamayõ
reddedebileceği belirtilmektedir (Madde XXVII).

Bu bölümde ayrõca, �önlem�, �hizmet arzõ� v.b. terimlerin tanõmlarõna da yer
verilmektedir (Madde XXVIII).

2. Ekler ve Kararlar

- Madde 2�nin Muafiyetleri Hakkõnda Ek�de,  ülkelerin, Dünya Ticaret Örgütü�nü
(DTÖ)  kuran  anlaşmanõn yürürlüğe girmesinden sonra talep edecekleri MFN istisnalarõnõn,
DTÖ Anlaşmasõ�nõn IX. maddesinin 3�ncü paragrafõna uygun olmasõ gerektiği
belirtilmektedir.

Bu Ek�de ayrõca, Hizmetler Ticareti Konseyi�nin, uygulama süreleri beş yõlõ aşan
istisnalarõ inceleyeceği de kayõtlõdõr.

GATT�õn da temelini oluşturan önemli bir uluslararasõ ticaret ilkesi, En Çok
Kayrõlan Ülke kavramõ ile ifade edilmektedir. Bu prensip gereğince, üye ülkenin üye olsun
olmasõn diğer ülkelere uyguladõğõ kayõrõcõ muamele diğer DTÖ üyesi ülkelere de hemen ve
koşulsuz olarak uygulanmak durumundadõr. Üçüncü ülkeler arasõnda ayrõm böylece
yasaklanmõştõr. Kõrk yõldan uzun bir süredir söz konusu prensip mal ticaretinde dünya
çapõnda eşi görülmemiş bir liberalizasyonu sağlamõştõr.

GATS aynõ ilkeyi şu şekilde ifade etmiştir:
Her Üye, bu Anlaşmada kapsanan bir önlemle ilgili olarak; herhangi bir diğer

Üyenin hizmetlerine ve hizmet sunucularõna, diğer bir ülkenin benzer hizmetleri ve hizmet
sunucularõna uygulanandan daha az kayõrõcõ olmayan bir muameleyi, derhal ve şartsõz olarak
uygulayacaktõr. Bu zorunluluk, belirli bir taahhüt yapõlmõş olsun ya da olmasõn, tüm
sektörlerde, hizmet ticaretini etkileyen tüm önlemler için geçerlidir. En kayõrõcõ muamele
DTÖ üyesi olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn bir üçüncü ülkeye uygulanan en iyi muamele
olarak tanõmlanmaktadõr.

GATS�daki MFN uygulamasõ, mal ticaretindeki başarõlõ liberalizasyonu  mümkün
olduğunca çok ülkeye ve tüm hizmet sektörlerine uygulayarak taklit etme çabasõdõr. Üyeler
birbirlerine verdikleri ticari imtiyazlarõ dar sektörel bazda değil, tüm sektörler ve ülkelerden
kendilerine geri dönecek olan geniş bir ticari karlõlõk üzerine temellendirirler. Bazõlarõ, bu
ilkeyi imtiyaz kabul edip karşõlõğõnda hiçbirşey vermek istemeyen ülkelerce kendi
yararlarõna kullanõlabileceğini düşünmüşlerdir, ancak MFN pratikte liberalizasyonun
gelişmesinde çok etkin olmuştur. Bu nedenle MFN�in ruhu olan ayrõmcõlõk karşõtõ bir
yaklaşõmõn herhangi bir uluslararasõ liberalizasyon çabasõnda temel oluşturmasõ önemlidir.

- Anlaşma Çerçevesinde Hizmet Üretimi Yapan Gerçek Kişilerin Hareketliliği
Hakkõnda  Ek�de,  bu Ek�in sadece üzerinde anlaşmaya varõlmõş özel taahhütlerde yer alan
hizmetlerin GATS�a taraf ülkelere mensup  hizmet sunucularõnõn ülkeye giriş ve geçici
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ikametiyle bağlantõlõ  şekilde sunulmasõ konusunda uygulanacağõ belirtilmektedir. Aynõ
Ek�de, GATS�õn, bir ülkenin işgücü pazarõna girmeye çalõşan kişilere ve vatandaşlõk ile
daimi çalõşma veya ikametgahõ kapsayan önlemlere uygulanmayacağõ da kayõtlõdõr.

- Mali Hizmetler Hakkõnda Ek�de, mali hizmetlerin tanõmõ yapõlmakta; mali
hizmetler kapsamõna giren alt sektörler sayõlmakta; GATS�õn I. maddesinin 3.b paragrafõnda
yer alan �hükümetlerin yetkisine giren konularda sunulan hizmetler� istisnasõna ilişkin
tanõmlamanõn mali hizmetler açõsõndan ifade ettiği anlam (Merkez Bankalarõ veya benzeri
bir mercinin  uyguladõğõ para politikasõ, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik  sistemine dahil
faaliyetler ve devlet adõna veya devlet garantisiyle devletin mali kaynaklarõ kullanõlarak
yürütülen faaliyetler) belirtilmektedir. Bu Ek�de  ayrõca, GATS�õn diğer herhangi bir
hükmünden bağõmsõz olarak, bir ülkenin, mali sisteminin istikrarõ ve bütünlüğünü korumak
üzere �ihtiyati� (prudential) nedenlerle önlemler almasõnõn engellenmeyeceği de  kayõtlõdõr.
Bu önlemlerin GATS�a aykõrõ olmasõnõn, onlarõn Anlaşma�ya taraf bir ülke tarafõndan
Anlaşma�dan kaynaklanan  taahhüt ve yükümlülüklerini ortadan kaldõrmak için
kullanõlmayacağõ da keza belirtilmektedir.

- Mali Hizmetlere İlişkin II. Ek�de ise, Anlaşma�ya taraf bir ülkenin, Dünya
Ticaret Örgütü�nü kuran anlaşmanõn yürürlüğe giriş tarihinden dört ay sonra başlayacak
altmõş gün içinde mali hizmetlere ilişkin taahhütlerini değiştirme ve bir kõsmõnõ veya
tümünü geri çekme hakkõna sahip olduğu belirtilmektedir. (Bu Ek�de belirtilen süreç
tamamlanmõştõr).

- Haberleşme Hakkõnda Ek�de, bu Ek�in, Anlaşma�ya taraf bir ülkenin kablolu
dağõtõm, radyo ve televizyon programlarõnõn yayõnõna ilişkin olanlar hariç, kamuya ait
haberleşme ağõna giriş ve hizmetlerden yararlanmayõ etkileyen bütün önlemlerine
uygulanacağõ; bununla beraber bu Ek�de yer alan hükümlerin hiçbir ülkeyi taahhüt listesinde
kayõtlõ olanlar dõşõnda bir yükümlülük altõna sokmayacağõ ve genelde halka açõlmamõş
haberleşme hizmetlerini diğer ülkeler için sağlamaya mecbur kõlmayacağõ kayõtlõdõr.

Bu Ek�de ayrõca, gerek ülkeler arasõnda, gerek başta ITU, UNDP ve IBRO olmak
üzere ilgili uluslararasõ kuruluşlarla teknik işbirliği içinde bulunulmasõnõn gerekliliği de
vurgulanmaktadõr.

Ek�de haberleşme hizmetlerine ilişkin kavramlarõn tanõmlarõ da yapõlmaktadõr.

- Hava Taşõmacõlõğõ Hizmetlerine İlişkin Ek�de, bu Ek�in, düzenli veya düzensiz
hava taşõmacõlõğõ hizmetleri ticareti ile yardõmcõ hizmetlere uygulanacağõ; ancak bu
Anlaşma çerçevesinde  üstlenilen yükümlülük veya özel taahhütlerin, bir ülkenin, Dünya
Ticaret Örgütü�nün yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bulunan ikili veya çok taraflõ
anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini kõsõtlamayacağõ veya etkilemeyeceği
kayõtlõdõr.

Ek�de  GATS�õn ve anlaşmazlõklarõn halli prosedürlerinin hava taşõtlarõnõn tamir ve
bakõmõ, hava taşõmacõlõğõ hizmetlerinin satõşõ ve ticari  hale getirilmesi ile bilgisayar
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rezervasyon sistemlerini (CRS) etkileyen önlemlere uygulanacağõ;  buna karşõlõk, trafik
hakkõna veya trafik hakkõnõn kullanõmõna  doğrudan bağlõ hizmetlere her ne şekilde olursa
olsun uygulanmayacağõ belirtilmektedir.

Ek�de, hava taşõmacõlõğõ hizmetlerine ilişkin kavramlarõn tanõmlarõna da yer
verilmektedir.

- Temel Haberleşme ile İlgili Müzakereler Hakkõnda Ek�de, GATS�õn ve MFN
istisnalarõ Eki�nin ilgili maddeleri ve paragraflarõ dikkate alõnmaksõzõn, taraf bir ülkenin
temel haberleşmeyle ilgili MFN istisnalarõnõn, temel telekomünikasyon konusunda
yapõlacak müzakerelerin sonuçlarõnõn yürürlüğe girdiği tarihte veya bu müzakerelerin
sonuçsuz  kalmasõ halinde uygulamaya konulacağõ kayõtlõdõr.

Ek�de yukarõda kayõtlõ hususun, ülkelerin listelerinde kayõtlõ temel
telekomünikasyona ilişkin özel taahhütler için geçerli olmadõğõ da belirtilmektedir.

2.3. Hizmet Ticareti  Genel Anlaşmasõnõn Uygulama Alanõ

GATS prensipleri tüm hizmetlere uygulanmakla beraber, ülkelerin önerdiği açõklõk
seviyesi otomatik olarak belirlenmeyip müzakerelere tabi tutulmuştur. Bazõ GATS kurallarõ
-MFN ve şeffaflõk ilkeleri- tüm hizmet sektörlerine uygulanõrken, piyasaya giriş ve milli
muameleyi ilgilendiren hükümler ancak ülkeler belirli bir sektörde taahhütte bulunmuşlarsa
uygulanabilmektedir. Üyelerin sektörel kapsam seviyesi çok farklõdõr ve hiçbir üye tüm
hizmet sektörlerinde taahhütte bulunmamõştõr.

GATS prensipleri, üye devlet hükümetlerinin hangi düzeyde olursa olsun aldõklarõ
hizmetler ticaretini etkileyen önlemlere uygulanabilir. �Önlem� geniş bir terim olup, �bir
üye tarafõndan kanun, nizamname, kural, usul, karar, idari işlem veya başka bir biçimde
alõnan önlem�i kapsamaktadõr.

Önlemler, �merkezi, bölgesel veya yerel hükümetler ve otoriteler� ve �merkezi,
bölgesel veya yerel hükümet otoritesi tarafõndan devredilen yetkileri kullanan hükümet dõşõ
kurumlar�õn aldõğõ önlemleri içerir.

GATS ile henüz kapsanmayanlar nelerdir?

GATS�õn faaliyet sahasõ çok geniş olmasõna ve hizmetler ticaretini etkileyen tüm
önlemleri etkilemesine karşõn, hizmet sunucularõ için önemli olan bazõ konular GATS
prensipleri dõşõnda kalmaktadõr. Ancak bir Üye�nin bu konularda alacağõ önlemler
GATS�dan kaynaklanan yükümlülüklerini engellememelidir:

•  göç kurallarõ;
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•  Hükümet Otoritesi tarafõndan sunulan, ticari olmayan hizmetler;
•  Para politikalarõ ve vergi ile ilgili önlemler (vergilendirmenin MFN prensibi temelinde
uygulanmasõnõ içeren prensipler mevcuttur);
•  gümrük sistemi (bir hizmetin sunumu için gerekli malzemenin ithal edilmesi);
•  sermayenin hareketliliğini ilgilendiren, yatõrõmcõnõn korunmasõnõn çeşitli yönleri
•  döviz kuru yönetimi;
•  Özelleştirme (devletin sahip olduğu ticari birimler ve tekeller için bazõ prensipler
bulunmaktadõr).

2.4. Taahhüt Listeleri ve Derogasyon Listeleri

GATS�a taraf ülkelerin Uruguay Round çerçevesinde yaptõklarõ ikili ve çok taraflõ
müzakereler sonunda sunmuş bulunduklarõ hizmetler ticareti taahhüt listeleri ile derogasyon
listeleri Anlaşmanõn ayrõlmaz  parçasõnõ oluşturmaktadõr. Üye ülkeler, taahhüt listeleri ile
hizmet sektörlerinde yabancõ hizmet üreticilerine uyguladõklarõ kõsõtlamalarõ ve hizmet
sektörlerindeki son durumlarõnõ belirtmektedirler. Ayrõca üye ülkeler derogasyon listelerini
hazõrlayarak hizmet ticareti alanõnda belirli ülkelere verdikleri ayrõcalõklarõ Anlaşma�nõn
yürürlüğe girdiği tarihten (1995) itibaren maksimum on yõl boyunca diğer DTÖ üyesi
ülkelere yaygõnlaştõrmaktan kurtulmaktadõrlar.

1. Taahhüt Listeleri

Taahhüt Listeleri, Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ�nõn (GATS) Pazara Giriş ve
Milli Muamele başlõklarõ altõnda yapõlan düzenlemeler esas alõnarak düzenlenmektedir.
Listeler asõl olarak iki kolon (Pazara Giriş ve Milli Muamele) halinde, ek taahhütlerde
bulunulmasõnõn gerektiği hallerde üçüncü kolon (Ek Taahhütler) da açõlarak yapõlmakta, her
bir kolonda da dört hizmet sunuş biçimi (mode) esas alõnarak ilgili hizmet sektörüne ilişkin
açõklamalar yer almaktadõr. 1. Mode - Sõnõr Ötesi Ticaret, (Cross border trade), 2. Mode -
Yurtdõşõnda Tüketim (Consumption abroad), 3. Mode - Ticari Varlõk (Commercial
Presence), 4. Mode - Gerçek Kişilerin Hareketliliği (Movement of natural persons)
biçimlerini ifade etmektedir.

4�lü mode gereğince listelenmesi gereken önlemler (ilgili her türlü mevzuat gereği
izlenmesi gereken aşamalar, izin mekanizmalarõ ve uygulanan idari yöntemler) Taahhüt
Listesinde yer alan sektör ve alt sektörlerin ilgili Mode�larõnda tekrar tekrar yazõlmasõ
gereken türden ise bu tür tedbirler Taahhüt Listesinin başõnda genel kõsõtlamalar (Horizontal
Measures) olarak verilmektedir. Örneğin, Türkiye�de yabancõlarõn şirket kurmalarõ için
asgari 50.000 $ sermaye getirmelerine ilişkin düzenleme �genel� ve �her sektöre
uygulanabilir� bir önlem olduğundan  �Horizontal Measures� bölümünde 3. Mode�un
(ticari varlõk) karşõsõnda yazõlmõştõr. Böylece, ilgili sektöre ilişkin 3. Mode�da tekrar
yazõlmadan, bunun dõşõnda ne gibi ekstra düzenleme var ise onun yazõlmasõ yeterli
olabilmiştir. Örneğin, yabancõlarõn Türkiye�de hastahane yatõrõmõ yapabilmelerine ilişkin
olarak, ilgili bölümde �Sağlõk Bakanlõğõndan izin alõnmasõ gerekmektedir� denilmektedir.
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Burada yazõlmamõş olmasõna rağmen, yabancõ yatõrõmcõnõn şirket kurmasõ ve/veya kurulu
bir şirkete ortak olmasõ için  asgari 50.000 $ sermaye getirmesine ilişkin �genel� düzenleme
geçerliliğini korumaktadõr.

Başka bir prensip, Pazara Giriş kolonu; yabancõ gerçek veya tüzel kişinin, listeyi
düzenleyen ülkenin iç pazarõna girip giremeyeceğine,  girecekse hangi koşullarda
girebileceğine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Milli Muamele kolonu; pazara girişine
izin verilen yabancõ gerçek veya tüzel kişinin, söz konusu pazarda yerli hizmet sunucusunun
haklarõndan yararlanõp yararlanamadõğõnõ gösterir. Eğer pazara girişine izin verdiğiniz
yabancõya farklõ muamele yapõlmasõnõ gerektiren bir mevzuat hükmü var ise bu kolonda
listelenmelidir. Örneğin, yabancõ hukukçular Türkiye�de % 100 yabancõ sermayeli şirket
kurabilirler, (yani genel şartlarõn dõşõnda pazara girişlerine bir engel bulunmamaktadõr),
ancak bu şirket ortağõ veya istihdam ettiği yabancõ hukukçu, müvekkilini Türk
mahkemelerinde temsil edemez, savunmasõnõ yapamaz. (bu husus bir milli muamele
kõsõtlamasõdõr ve ülkemizin taahhüt listesinde de bu şekilde yer almõştõr)

Bu prensibin doğal sonucu olarak, yabancõnõn pazara girişine tam kõsõtlama
konulmuş ise  milli muamele kolonunda da her hangi bir mevzuat dercetmeye gerek
bulunmamakta olup, tam kõsõtlama hali aynen bu kolona da yansõtõlmõş sayõlmaktadõr. Bir
hizmet sektörü için �kõsõtlama yok� denilmiş ise, o pazarda söz konusu hizmetin yerli ve
yabancõ ayrõmõ olmaksõzõn eşit bir şekilde sunulabilmesi halinde Milli Muamele kolonunda,
ilgili Mode�un karşõsõnda da �kõsõtlama yok� ifadesinin yer almasõ gerekmektedir.

Üçüncü kolon �ek taahhütler� olarak açõlabilmektedir. Bu kolon da daha ziyade
pazara giriş ve milli muamele kolonlarõnda yansõtõlan hususlarõn berraklaştõrõlmasõ
hedeflenmektedir. Bu kolonun listeleme sõrasõnda kullanõlmasõ isteğe bağlõ bulunmaktadõr.

Hizmetler için Arz Şekilleri

Mal ticareti için yapõlmõş bulunan GATT Anlaşmasõ, tek arz biçimi olarak sõnõr aşõrõ
geçen ürünleri tanõmõştõr. GATS�da ise farklõ hizmet türlerinin sunumunun çeşitli biçimleri
olabileceği gerçeğini de dikkate alan yeni bir anlayõş geliştirilmiştir.

Mode 1 / Sõnõr ötesi ticaret�de ülkeler listelerini düzenlerken, hizmet sunucusunun
kendi ülkesine gelmeden hizmeti göndermesi halinde, bu tür bir hizmet sağlama yönteminin
o ülkedeki mevzuat uyarõnca kõsõtlamaya tabi olup olmadõğõnõ bildirmektedir. Bu mode ile
ifade edilen hizmet arzõ, telekomünikasyon ve disket gibi yöntemlerle sunulabilecek
hizmetler olabilir. Bir örnek ile açõklamak gerekirse, müteahhitlik hizmetlerinin listelenmesi
sõrasõnda Pazara Giriş kolonunun, 1. mode�unda �kõsõtlama yok� deniyorsa, bu sektörde
plan, proje gibi birtakõm hizmetlerin disket yolu ile sağlanmasõnda, o ülke açõsõndan
herhangi bir kõsõtlama olmadõğõ ifade edilmektedir.

Mode 2 / Yurtdõşõnda tüketim, bu mode ile listeyi düzenleyen ülke vatandaşõnõn,
listede ifade edilen hizmeti bizzat yurt dõşõna giderek sağlayabilip, sağlayamayacağõ ifade



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                          Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/oik559.pdf24

edilmektedir. Bir ülke, vatandaşõnõn yurt dõşõna çõkõşõnõ genel anlamda kõsõtlõyorsa, bu
kõsõtlama hizmete özel bir kõsõtlama olmasa dahi �Kõsõtlama� olarak addedilmektedir.
Örneğin, Türk vatandaşõnõn turizm hizmetini yurt dõşõnda almasõna yönelik bir kõsõtlama
mevzuatõmõzda yer almamasõna rağmen, geçmiş yõllarda yurt dõşõna çõkõşlarda ödenmek
zorunda olan 100 $. lõk Toplu Konut Fonu ödemesi, ülkemizin ilk taahhüt listesinde yer
almõştõr. Ancak, müzakere süreçlerinde bu uygulama kendileri ile müzakere masasõna
oturulan diğer ülkeler tarafõndan yurt dõşõna çõkõşõ caydõrõcõ bir uygulama olarak eleştirilmiş,
kendi hizmetlerini pazarlamaya engel bir tedbir olarak nitelendirilmiş ve kaldõrõlmasõ talep
edilmiştir.

Mali hizmetler sektöründe, bu arz biçimi daha geniş biçimde tanõmlanmõş, bir ülke
vatandaşõnõn başka bir ülkede bir mali hizmet tükettiği tüm durumlarõ kapsamaktadõr.
Böylece, hizmeti dõşarõda sunma veya tüketme gibi bir zorunluluk kalmamaktadõr.

Mode 3 / Ticari Varlõk , bu mode ile ilgili açõklamalarda, taahhüt üstlenilen
herhangi bir sektörde ticari bir varlõk oluşturmak suretiyle pazara girilmesine ilişkin
kõsõtlamalar yer almaktadõr. Genel kõsõtlamalarõn dõşõnda sektöre özel kõsõtlamalar bu mode
karşõsõnda yer almaktadõr. Sözkonusu varlõk; şirket, şube, temsil ofisi, ortaklõk (joint
venture) biçiminde bir mesleki ya da işle ilgili varlõk olabilmektedir.

Mode 4 / Gerçek kişilerin hareketliliği  bu bölümde, 3. mode�da izin verilmiş olan
yabancõ sermayeli firmanõn çalõştõracağõ yabancõ personele ilişkin olarak listeyi düzenleyen
ülkenin mevzuatõ yer almaktadõr. Çalõşacak personele ilişkin olarak da, tüm sektör ve alt
sektörler için her ülkenin genel mevzuatõ bulunduğundan, bu durum 4. mode�un
�Horizontal� kõsmõnda yer almakta, ilave kõsõtlamalar veya izin gerekliliği var ise, bu
hususlar ilgili sektörlere ilişkin bölümlerde verilmektedir. Ülkemizin taahhüt listesinde , pek
çok ülkede yapõldõğõ gibi, hangi kategorideki personelin Türkiye�ye girebileceği ve geçici
olarak kalabileceği sayõlarak belirtilmiştir. Bunlar, idari ve teknik personel, yöneticiler ve
uzman kişiler olarak sayõlmõştõr. Bunun dõşõndaki yabancõ gerçek kişilerin ve vasõfsõz
işçilerin, işletmelerde çalõştõrõlmalarõ olanaksõzdõr. Ülkeye girişine ve çalõşmasõna izin
verilen nitelikli personele ilişkin mevzuat da bu bölümde verilmektedir. Bir firmaya bağlõ
olmaksõzõn, bireysel olarak çalõşacak personel  (avukat, mali müşavir gibi) ile direkt satõş
yapmamak kaydõyla, iş bağlantõsõ, tanõtõm ve pazar araştõrmasõ amacõyla giriş yapacak
gerçek kişilere yönelik uygulama ve mevzuatõn durumu da bu mode ile ifade edilmektedir.
Türkiye bu mode ile ilgili olarak Milli Muamele kolonunda, Türk vatandaşlarõna
hasredilmiş meslekleri saymõş ve bu mesleklerin yabancõlar tarafõndan yapõlmasõna izin
vermeyeceğini ifade etmiştir. Bu mesleklerin bazõlarõ, eczacõlõk, hemşirelik, rehberlik,
noterlik olarak sayõlabilir.

2.  Derogasyon Listeleri

Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ�nõn ayrõlmaz parçasõnõ oluşturan Ek�lerden biri de
�Madde II�nin Muafiyetleri Hakkõnda� düzenlenmiştir. GATS õn II. maddesi �En Çok
Kayrõlan Ülke Prensibi� ni (MFN) düzenlemektedir. Bu maddeye göre, her üye bu
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Anlaşma�da kapsanan bir önlemle ilgili olarak, herhangi bir diğer üyenin hizmetlerine ve
hizmet sunucularõna, diğer bir ülkenin benzer hizmet ve hizmet sunucularõna uygulanandan
daha az kayõrõcõ olmayan bir muameleyi derhal ve şartsõz olarak uygulayacaktõr. Bu
maddenin ruhuna aykõrõlõk teşkil eden önlemler ise yukarõda ifade edilen Ek�in şartlarõnõ
karşõlamak ve bir liste halinde belirtilmek kaydõyla korunabilir. Bu listenin adõ Derogasyon
Listesi�dir.

Madde II nin Muafiyetleri Hakkõnda Ek�de ise (MFN) uygulamasõndan muaf
tutulmanõn şartlarõndan en önemlisi; Derogasyon Listesine alõnacak olan bir önlemin, en
geç, Anlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte listelenmiş olmasõdõr. DTÖ�nü oluşturan
Anlaşma�nõn yürürlüğe girdiği tarihten sonra uygulamaya konulacak yeni muafiyetler için
anõlan Ek esas alõnarak derogasyon almak mümkün bulunmamaktadõr. Hizmet Ticareti
Konseyi, 5 yõldan fazla süre için kabul edilen bütün muafiyetleri gözden geçirecektir. İlk
gözden geçirme, DTÖ�nü oluşturan Anlaşma�nõn yürürlüğe girmesinden (1995) sonraki 5
yõlõ geçirmeden yerine getirilecektir. İlke olarak, bu gibi muafiyetler 10 yõllõk süreyi
geçemezler. Herhalükarda bunlar, birbirini izleyen ticareti serbestleştirme roundlarõndaki
müzakerelere tabi olacaktõr.

GATS�õn Ekonomik Bütünleşme ile ilgili V. maddesi çerçevesinde, ülkelerin,
bölgesel bütünleşme amacõyla kuracaklarõ organizasyonlar gereğince birbirlerine
sağlayacaklarõ ayrõmcõ muameleler derogasyon işleminden muaf tutulmaktadõr.

Ülkelerin derogasyon listelerinin yoğunluğu, o ülkedeki hizmet ticaretinin o ölçüde
tercihli bir sisteme sahip olduğunu, tam rekabete açõk olmadõğõnõ göstermektedir. Bu
nedenle derogasyon listelerini geniş tutmuş ülkeler uluslararasõ hizmet ticareti yönünden
kredibilitesi düşük ülkeler olarak kabul edilmektedirler. İdeal nokta ise, derogasyon
listesinin hiç bulunmamasõdõr.

MFN�in uygulanmasõnda GATS�õn öngördüğü istisna olasõlõğõ, Üyelerin ikili
ilişkilerinin geliştirebilmeleri için esneklik sağlarken yabancõlar arasõndaki ayrõmcõ olmayan
uygulamayõ da korumaktadõr.

GATS yürürlükte olduğundan beri, Üyeler için MFN istisnasõ alabilmek
güçleşmiştir, çünkü Üyelerin dörtte üçü ya da daha fazlasõnõn onayõ gerekmekte ve buna
uygun olmayan uygulamalarda yõllõk bir gözden geçirme söz konusu olmaktadõr. Gelecekte
DTÖ�ye girecek olan Üyeler, Uruguay Round�un katõlõmcõlarõ gibi MFN istisnasõ yapma
şansõna sahip olacaklardõr. Uruguay Roundu�daki koşullar geçerli olacak ve ülkeler taahhüt
listelerini oluştururken müzakerelerin bir parçasõ olarak MFN istisnalarõnõ da
tartõşabileceklerdir.

Ancak, bir MFN istisnasõ, Üyenin taahhüt listesindeki belirlenen şartlardan daha
düşük şartlarda başka ülkelere uygulamasõnõ haklõ gösteremez. MFN istisnasõ ile sadece
taahhüt listesindekilerden daha kayõrõcõ bir uygulama ancak istisnada belirtilen ülkelere
uygulanabilmektedir.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                          Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/oik559.pdf26

DTÖ tarafõndan yapõlan yorumda MFN ilkesinin sadece hukuki ayrõmcõlõğõ
(düzenlemelerden kaynaklanan ayrõmcõlõk) değil, fiili ayrõmcõlõğõ (resmi olarak ayrõmcõ
olmayan düzenleme ve tedbirlerin uygulanmasõndan kaynaklanan ayrõmcõlõk)  da
yasakladõğõ belirtilmiştir.

Derogasyon listelerinde; ilgili sektör, muafiyet istenilen hüküm, bu hükmün
uygulanmakta olduğu ülke veya ülkeler, neden bu tür muafiyete ihtiyaç duyulduğu ve
muafiyetin süresi yer almalõdõr.

2.5. Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõna Ek Kararlar

Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ (GATS) nõn Ekinde yer alan ve özelliği olan bazõ
sektörlerde ayrõntõlõ Karar�lar bulunmaktadõr. Bu Karar�larõn düzenlenmesinin ana nedeni,
sektörün özelliği gereği karmaşõk olan yapõnõn, Anlaşmanõn genel performansõna olabilecek
olumsuz etkilerinin azaltõlmasõ, özelliği olan sektörlerde kapsamlõ bir düzenlemenin
yapõlabilmesine olanak sağlanmasõ olarak özetlenebilir.

- GATS İçin Kurumsal Düzenlemeler Hakkõnda  Karar�da, Hizmetler Ticareti
Konseyi�nin kuracağõ bütün alt organlarõn Konsey�e  yõlda en az bir kere rapor vermesi;
Sektörel Komitelerin kendisine Konsey tarafõndan verilecek bu kararda ana hatlarõ çizilen
görevleri yapacaklarõ belirtilmekte ve bir �Mali Hizmetler Ticareti Komitesi� kurulduğu
kaydolunmaktadõr.

- GATS�daki Bazõ Anlaşmazlõklarõn Halli Metodlarõ Hakkõnda Karar�da;
anlaşmazlõklarõn halli için kurulacak GATS�õn XXII ve XXIII. maddelerinde öngörülen
panellerde görev almak üzere o ülkelerce önerilecek kişilerin listesinin yapõlacağõ ve bu
kişilerin konularõnõn uzmanõ olmasõna özen gösterileceği belirtilmektedir.

- Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ�nõn XIV. Maddesinin (b) Paragrafõyla İlgili
Kararda; çevreyi koruma önlemlerinin GATS�õn hükümleriyle çatõşabileceği, ayrõca, çevre
korumasõ için gerekli önlemlerin genel amacõnõn insan ve hayvan sağlõğõ ve hayatõ ile
bitkilerin korunmasõ olmasõ nedeniyle XIV. maddenin (b) fõkrasõnda öngörülenin dõşõnda
hükümlere ihtiyaç olmayabileceği kaydolunduktan sonra, XIV. maddenin değiştirilmesine
gerek olup olmadõğõna karar vermek ve sürdürülebilir kalkõnma sorunu da dahil hizmetler
ticareti ile çevre arasõndaki ilişkiyi incelemek üzere bir çalõşma grubu kurulmasõnõn
kararlaştõrõldõğõ  belirtilmektedir. Kararda bu Çalõşma Grubu�nun, Dünya Ticaret
Örgütü�nün yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yõl içinde çalõşmalarõ hakkõnda bir rapor
sunmasõ da öngörülmektedir.

- Temel Haberleşme ile İlgili Müzakereler Hakkõnda Karar�da, GATS
çerçevesinde temel telekomünikasyon hizmetlerinin aşamalõ liberalizasyonunu sağlamak
amacõyla isteyen bütün ülkelerin katõlõmõna açõk bir �Temel Haberleşme Hizmetleri
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Müzakere Grubu�  kurulmasõna karar verildiği; bu grubun ilk toplantõsõnõ bu kararõn
alõnmasõnõ müteakip bir ay içinde yapacağõ ve çalõşmalarõ hakkõnda en geç 30 Nisan 1996
tarihine kadar bir rapor vereceği; bu raporda müzakere sonuçlarõnõn yürürlüğe konulacağõ
tarihin de belirtileceği kaydolunmaktadõr. Karar�da, bu kararõn alõnmasõndan bahsekonu
çalõşma grubunun çalõşmalarõnõ tamamlamasõna kadar geçecek süre içinde hiçbir  ülkenin
temel haberleşme hizmetleriyle ilgili olarak müzakere pozisyonunu etkileyecek önlemler
alamayacağõ da kayõtlõdõr.

Türkiye, Uruguay Round Müzakereleri sõrasõnda kurulmasõ öngörülen Temel
Haberleşme Hizmetleri Müzakere Grubu�na katõlacağõnõ açõklamõş  ve ülkemizin ismi ilk
listede yer almõştõr.

- Mali Hizmetler Hakkõnda Kararda,  taraflarõn mali hizmetlere ilişkin
taahhütlerinin MFN temelinde uygulanacağõ kaydolunduktan sonra, ükelerin Dünya Ticaret
Örgütü�nü kuran anlaşmanõn yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde, mali  hizmetlere
ilişkin  taahhütlerini, tazminatsõz ve GATS�õn XXI. maddesini dikkate almaksõzõn
değiştirme veya tamamen veya kõsmen geri çekme hakkõna  sahip bulunduğu
belirtilmektedir. Kararda taraf ülkelerin MFN istisnalarõna ilişkin nihai tutumlarõnõ GATS�õn
II. Maddesinin 2�nci paragrafõnda kayõtlõ yükümlülük istisnalarõna ilişkin Ek�in hükümlerini
dikkate almadan, belirlemeleri de istenmektedir. Kararda ayrõca, yukarõda bahsekonu 6 aylõk
süre içinde MFN istisnalarõnõn uygulanamayacağõ da ifade olunmaktadõr.

- Mesleki Hizmetlerle İlgili Kararda, mesleki nitelikler, teknik normlar ve
lisanslara ilişkin düzenleyici kurallarõn mesleki hizmetlerin  yaygõnlaşmasõndaki etkisini
dikkate alan ve bu düzenleyici kurallarõn, özel taahhütlerin mesleki hizmetlerin
sağlanmasõnda gereksiz engel yaratmamasõ için çok taraflõ kurallar oluşturmayõ amaçlayan
Ticaret Konseyi�nin, GATS�õn VI. maddesinin 4.  paragrafõnda öngörülen iç düzenlemelere
ilişkin çalõşma programõnõn derhal yürürlüğe konulmasõ amacõyla gerekli hususlarõ
incelemek üzere bir çalõşma grubu kurulmasõna karar verdiği  belirtilmektedir.

Kararda, çalõşma grubunun özellikle muhasebecilik alanõnda uluslararasõ kurallar
oluşturulmasõ amacõyla tavsiyelerde bulunacağõ ve ilgili uluslararasõ kuruluşlarla işbirliğini
teşvik edeceği kayõtlõdõr.

Mesleki Hizmetler Çalõşma Grubu, muhasebecilik alanõndaki genel disiplinleri
oluşturmuş ve görevini tamamlamõştõr. GATS�õn VI ncõ maddesi, 4. Paragrafõ uyarõnca
Hizmetler Ticareti bünyesinde faaliyet gösterecek, ulusal düzenlemelere ilişkin bir çalõşma
grubu olan Yurtiçi Düzenlemelerle İlgili Çalõşma Grubu kurulmasõ Nisan 1999 da
kararlaştõrõlmõştõr.

- Kişilerin Dolaşõmõna İlişkin Kararda, hizmet sunmak üzere kişilerin dolaşõmõnõn
ileri düzeyde serbestleştirilmesine yönelik müzakerelerin U.R.�un sonuçlanmasõndan sonra
da devam edeceği; bu müzakereleri yapmak üzere bir çalõşma grubu kurulduğu; sözkonusu
çalõşma grubunun ilk toplantõsõnõ bu  kararõn yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde
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yapacağõ ve Dünya Ticaret Örgütü�nü kuran anlaşmanõn yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay
içinde müzakerelerini tamamlayarak, raporunu sunacağõ belirtilmektedir.

Kararda, bahsekonu görüşmeler sonucunda ortaya çõkacak taahhütlerin, ülkelerin
taahhüt listelerine işleneceği de kayõtllõdõr.

- Deniz Taşõmacõlõğõ Hizmetleri ile İlgili Müzakereler Hakkõnda Karar�da, deniz
taşõmacõlõğõ hizmetleri ile ilgili taahhütlerin MFN temelinde yürürlüğe gireceği
kaydedildikten sonra, uluslararasõ deniz taşõmacõlõğõ, yardõmcõ hizmetler ve limanlara giriş
ve yararlanma konularõnda taahhütler üstlenilmesi ve kõsõtlamalarõn belirlenecek  süre içinde
kaldõrõlmasõ amacõyla müzakereler başlatõlacağõ belirtilmektedir.

Kararda, yukarõdaki amaçlarõ gerçekleştirmek üzere, isteyen ülkelere açõk bir Deniz
Taşõmacõlõğõ Hizmetleri Müzakere Grubu kurulmasõ,  söz konusu müzakere grubunun ilk
toplantõsõnõ bu  kararõn yürürlüğe girmesini müteakip bir ay içinde yapmasõ ve nihai
raporunu en geç 1996 Haziran ayõnda sunmasõ da yer almaktadõr.

Kararda ayrõca, sözkonusu müzakereler sonuçlanõncaya kadar MFN ilkesine ilişkin
GATS�õn II. maddesinin 1. paragrafõ ve MFN istisnalarõna ilişkin Ek�in 2. paragrafõnõn bu
sektöre uygulanmayacağõ ve dolayõsõyla ülkelerin MFN istisnalarõ listelerinde bu konuya yer
vermelerinin gereksiz olduğu da kaydolunmaktadõr.

Uruguay Round Müzakereleri sõrasõnda Türkiye, kurulmasõ  öngörülen Deniz
Taşõmacõlõğõ  Hizmetleri Müzakere Grubu�na katõlacağõnõ açõklamõş ve ülkemizin ismi ilk
listede yer almõştõr.

2.6. GATS'da Anlaşmazlõklarõn Çözüm Mekanizmalarõ

Bir firma; bir üye ülkenin GATS uyarõnca üstlendiği yükümlülüklerine aykõrõ
ayrõmcõ veya adil olmayan bir muameleye maruz kaldõğõnda hakkõnõ nasõl arayabilir?

GATS, üye hükümetler arasõnda kontrata dayalõ yükümlülükler getiren bir
anlaşmadõr. Eğer Türkiye�de kurulu bir firma, yabancõ bir düzenleme, idari karar veya başka
bir engelin GATS metnini veya liberalizasyon hedefini zedelediğini düşünürse, bu durumu
hükümetine (Hazine Müsteşarlõğõ�na) bildirecektir. Özel sektörde faaliyet gösteren
firmalarõn, DTÖ anlaşmazlõklarõn halli sistemine doğrudan başvuru yapmalarõ mümkün
bulunmamaktadõr.

GATS�daki uyuşmazlõklar hükümetler arasõnda olmakta ve bir Üye diğer bir Üyenin
DTÖ ve GATS altõndaki esasa veya şekle ilişkin yükümlülüklerine uymadõğõnõ düşünürse
ortaya çõkmaktadõr. �DTÖ Anlaşmazlõklarõn Hallini Kontrol Eden Kural ve Prosedürlere
İlişkin Açõklama (DSU)� GATS ile ilgili tüm uyuşmazlõklara uygulanacaktõr. DSU,
anlaşmazlõklarõn halli sürecinde, prosedür ve zamanlama ile ilgili kati kurallar içermektedir.
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Söz konusu sürecin temel amacõ, anlaşmazlõğõn iki tarafõnõ da tatmin edecek bir
çözüme ulaşmak için istişarelerde bulunmaktõr. DTÖ�deki haklar ve yükümlülükler, üyeler
arasõnda müzakere edildiği üzere pazara girişi tanõmlamaktadõr. Bir taahhüte uyulmamasõ bu
dengeyi bozmaktadõr. Bunun için ilk amaç müzakere edilmiş dengeyi yeniden kuran bir
çözüm bulmaktõr.

Eğer hiçbir çözümde anlaşõlamaz ise, şikayetçi olan üye üç kalifiye hükümet ve
hükümet dõşõ temsilciden oluşan bir panel düzenlenmesini talep edebilir. Sekreterya, Üyeler
tarafõndan önerilen bir panelist listesi hazõrlamaktadõr. Bir anlaşmazlõk için seçilmiş
panelistler, �spesifik hizmet sektörleri ile ilgili gerekli uzmanlõğa� sahip olmalõdõrlar.

Panelde, konu GATS�dan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler õşõğõnda irdelenir.
Aşağõda belirtilen iki çeşit durum gözlemlenmiştir:

- bir üyenin yükümlülüklerini veya spesifik taahhütlerini yerine getirmemesi,
- bir   önlemin  GATS   hükümleri  ile  çelişmemesine  rağmen,   bir  üye�nin   belirli bir
taahhüt altõnda gerçekleşmesini umduğu bir faydanõn boşa çõktõğõnõ veya zedelendiğini
düşünmesi.

Panel normal şartlar altõnda 6 ay içinde bir rapor hazõrlamakta ve bu raporda
taraflara önerilerde bulunabilmektedir. Bu amaçla, panel uyuşmazlõğõn taraflarõ ile yakõn bir
işbirliği içinde çalõşmalõ ve uzmanlardan bilgi ve tavsiye isteyebilmelidir. Tarafsõzlõğõ ve
objektifliği sağlayabilmek için, panel müzakereleri gizli tutulmaktadõr.

Panel raporlarõnõn bağlayõcõ olabilmesi için Anlaşmazlõklarõn Halline İlişkin Organ
(DSB) tarafõndan benimsenmesi gerekmektedir. DSB�nin öneri ve kurallarõ meselenin
tatmin edici bir çözüme ulaşmasõnõ amaçlamalõdõr. Üyelere, GATS yükümlülükleriyle
uyumsuz olan önlem ve düzenlemelerini değiştirmeleri önerilmektedir. Eğer bir üye, bunu
makul bir sürede yapamazsa, anlaşmazlõğõn halli sürecini başlatan taraf, telafi yoluyla tatmin
edici bir ayarlamaya ulaşõlmasõ (örneğin başka bir alanda yeni bir taahhütün önerilmesi)
görüşüyle müzakere talep edebilmektedir. Eğer tatmin edici bir telafi belli bir sürede kabul
edilemiyorsa, şikayetçi taraf DSB�de kusurlu tarafa önceden verilmiş olan ödünlerin askõya
alõnmasõnõ isteyebilmektedir.

DSB�nin verdiği bu askõya alma yetkisi, yolaçõlan zarar seviyesine eşit olmalõdõr.
DSB�nin rolü, tavizlerin keyfi alõnmadõğõnõ ve tek taraflõ bir hareket yapõlmadõğõnõ garanti
etmek için kontroller yapmaktõr. Askõya almanõn amacõ, üyeler arasõndaki kar dengesini
ayarlamaktõr, ticari bir ambargo olarak değerlendirilmemelidir.

Bir üye, öncelikle anlaşmazlõğõn olduğu sektörde verdiği tavizleri askõya
almalõdõr.Bunun mümkün olmadõğõ durumlarda herhangi başka bir alanda tavizleri askõya
almayõ tercih edebilmektedir. Buna çapraz misilleme (cross retaliation) denilmektedir.
Mümkün olduğu ölçüde, misilleme yerleşik hizmet sunucularõnõn kazanõlmõş haklarõnõ
zedelememelidir.
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Anlaşmazlõklarõn etkili çözümünü sağlamak için, DSB, öneri ve kurallarõna tam bir
uyum sağlamaya çalõşmaktadõr. Telafi ve ödünlerin askõya alõnmasõ yalnõzca, başka çare
yoksa uygulanabilecek tedbirlerdir.

Üyeler, Panel kararõna karşõ, kararõ nihai olan daha üst bir makama (Appelate Body)
başvurabilmektedirler. Bu özellik GATT 1947�de bulunmayan yeni bir DTÖ özelliğidir.

DTÖ Anlaşmazlõklarõn Halli Sisteminin İşleyişi:

DTÖ Anlaşmazlõklarõn Halli Sisteminin güçlendirilmesi, Uruguay Round sõrasõnda
gelişmiş ülkelerin, özellikle AB�nin temel önceliklerinden biriydi. Bu nedenle, Uruguay
Round�da ilgili hükümlerin yer almasõyla ve özellikle DSU�nun kurulmasõ ile böyle bir
sisteme geçilmesi, Uruguay Round sonrasõnda büyük bir başarõ olarak değerlendirilmiştir.

Ama sistem pratikte işlemiş midir? Daha etkili bir anlaşmazlõklarõn çözümü
mekanizmasõnõn daha fazla yasal güvenlik sağlayacağõna, ticari sorunlarõ engelleyeceğine ve
üyeleri anlaşmazlõklarõnõ tek taraflõ çözümlere başvurmadan çözmeye yönelteceğine dair
beklentiler karşõlanabilmiş midir?

Şimdiye kadar sistemin işleyişinin başarõlõ olduğu söylenebilmektedir. Bunun en iyi
göstergesi, DTÖ Üyelerinin sistemi yoğun olarak kullanmalarõdõr. Anlaşmazlõklarõn halli
konusunda danõşma sayõsõ eski sistemde yõlda ortalalama 6 iken ve yõlda 3 panel bile
düzenlenemezken, yeni anlaşmazlõklarõn çözümü prosedüründe 120�den fazla uyuşmazlõk
gündeme getirilmiştir.

Halihazõrda 20�den fazla panel oluşturulmuş ve yayõmlanmõş raporlar üst başvuru
merciine sunulmuş ve birçok olayda bu organdan kararlar çõkmõştõr.

Sadece 20 olayõn panel konusu olmasõnõn nedeni, konularõn büyük bir kõsmõnõn süreç
işletilmeye başladõktan sonra dostça çözüme ulaşmasõdõr. Bir paneli kaybetme riski, ülkeleri
problemleri çözme yönünde çaba sarfetmeye teşvik etmiştir.

Ülkelerin bu sistemin ticari problemleri çözeceğine ve sistemin iyi işlemesinin
yararlarõna olacağõna inandõklarõnõn başka bir göstergesi de, şimdiye dek uyuşmazlõklarõn
çözümü aşamasõnda kaybeden taraflarõn Üst Başvuru Merciinin kararlarõna uyma niyetlerini
belirtmeleridir. Anlaşmazlõklarõn çözülmesi sürecine dahil olan şikayetçi ve savunmacõ
taraflarõn genellikle ana ticari ortaklar olduğu dikkate alõnõrsa, bu konu daha da önem
kazanmaktadõr.

Yeni sistemin en olumlu taraflarõndan biri, panel yolu ile yasal yorumlar konusunda
başvuru yapõlabilen bir üst merciin varlõğõdõr. Kararlarõn niteliği kabul edilebilir
bulunmaktadõr. Ancak, sadece GATS�la ilgili spesifik bir konunun üst merciye
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anlaşmazlõklarõn halli süreci ile ulaşmamõş olmasõ GATS hukukunun yasal etkilerini
değerlendirebilmek için biraz erken olduğu anlamõna gelmektedir.

2.7. 2000 Yõlõ Görüşmeleri (Millenium Round Negotiations)

Önümüzdeki dönemde yapõlacak hizmetler müzakereleri, GATS Anlaşmasõnõn
önsözünde ve 4. maddesinde (Gelişmekte Olan Ülkelerin Artan Katõlõmõ) belirtilen
kapsamda ve 19. maddesiyle (Özel Taahhütlerin Müzakeresi) şart koşulan çerçevede
yapõlacaktõr.

Bu müzakereler, etkin pazara girişin sağlanmasõ amacõyla tedbirlerin hizmet ticareti
üzerindeki ters etkilerini azaltmak veya yok etmek amacõnõ taşõyacaktõr.

Müzakereler, üye ülkelerin milli politika amaçlarõna ve gelişmişlik düzeylerine göre
gerçekleşecektir. Bu süreçte GATS Anlaşmasõnõn mevcut yapõsõ ve ilkeleri korunacaktõr.

Yeni başlayacak müzakerelerde, tüm hizmet sektörlerinin ve 4 hizmet üretim
şekillerinin kapsanmasõ ve gelişme yolundaki ülkelerin çõkarõna olan sektörlere ve üretim
şekillerine özel ihtimam gösterilmesi amaçlanmaktadõr.
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3. AVRUPA BİRLİĞİNDE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI

 3.1. Yerleşme Hakkõ

Avrupa Birliğinin kurucu Antlaşmasõ olan Roma Antlaşmasõnda yerleşme hakkõna
ilişkin hükümler  52 ila  58. maddeler 3  arasõnda  yer almõştõr.

Yerleşme hakkõ  kõsaca kişilere ve şirketlere, hizmet verdikleri ülkenin mevzuatõna
tabi olmak koşuluyla,  Topluluğun herhangi bir yerinde iş kurma hakkõnõn verilmesi
anlamõna gelmektedir. Bu hak  "ikincil kurum" (secondary establishment) adõ verilen şube,
bayii açma gibi işlemler için de geçerlidir.   Antlaşmanõn ilgili hükümleri üye ülkelerin geçiş
süresi (1 Ocak 1958 ve 31 Aralõk 1969 tarihleri arasõndaki dönem )  içinde, kişilerin
yerleşme hakkõ önündeki kõsõtlamalarõ aşamalõ olarak kaldõracaklarõnõ, bu uygulamanõn
kişiler tarafõndan açõlacak şube ve temsilcilikleri de kapsayacağõnõ, yerleşme hakkõ
serbestisinin kişilere tek başõna çalõşma hakkõ, iş kurma  ve işletme hakkõ tanõdõğõnõ
öngörmektedir (52. Madde)4 .

Yerleşme hakkõ alanõnda atõfta bulunulan "şirket veya firmalar " (58 . madde) 5;
kooperatifler de  dahil olmak üzere, medeni kanun ya da ticaret kanunu uyarõnca kurulmuş
şirketler ya da firmalar ile kar amacõ gütmeyenler hariç olmak üzere, kamu hukuku ya da
özel hukuk hükümlerine tabi diğer kişilerden oluşmaktadõr.

Antlaşmanõn 56.  maddesi  6 "yerleşme hakkõ" nõn ancak kamu düzeni, kamu
güvenliği ve halk sağlõğõ gibi nedenlerle kõsõtlanabileceğini öngörmüş, ancak, bu
kõsõtlamalarõn  keyfi kullanõmõnõ  ikincil mevzuat ile (25 Şubat 1964 tarih ve 64/221 sayõlõ
direktif) kontrol altõna almõştõr.

Yerleşme hakkõ ile ilgili bölümde  yer alan en önemli husus, bağõmsõz çalõşan
kişilerin yerleşme hakkõnõ garanti altõna almak için   hem diplomalarõn karşõlõklõ tanõnmasõ
hem de meslekler için gerekli  ulusal eğitim koşullarõnõn uyumlaştõrõlmasõdõr. Antlaşmanõn
57. maddesi 7diplomalarõn,  benzeri  belge ve sertifikalarõn karşõlõklõ olarak tanõnmasõ,
tasarruflarõn korunmasõ, kredi verme kurallarõ, bankacõlõk, tõp ve eczacõlõk mesleklerinin
icrasõnõn liberalizasyonu için Konsey kararlarõ çõkarõlmasõ, tõp ve eczacõlõk konusunda
aşamalõ olarak serbestleştirmenin, üye ülke koşullarõnõn karşõlõklõ koordinasyonu ile
gerçekleştirileceğini hüküm altõna almõş ve Bakanlar Konseyine bu alanda -özellikle de
mesleki eğitim alanõnda-  mevzuat çõkartma yetkisi vermiştir.  Ayrõca tõp ve eczacõlõk gibi

                                                          
3 Amsterdam Antlaşmasõ ile Roma Antlaşmasõnda  yapõlan değişikliklerden sonra bu maddeler 43 ila  48
olmuştur.
4 Amsterdam Antlaşmasõ, 43. madde
5 Amsterdam Antlaşmasõ, 58. madde
6 Amsterdam Antlaşmasõ, 46. madde
7 Amsterdam Antlaşmasõ, 47. madde
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mesleklerde, yalnõzca eğitim koşullarõnõn değil, bu mesleklerin "icra edilme koşullarõ"nõn da
uyumlaştõrõlmasõ gerekmektedir.

 Roma Antlaşmasõ, öncelikle, yerleşme hakkõna ilişkin mevcut kõsõtlamalarõn ,  1
Ocak 1958 ve 31 Aralõk 1969 tarihleri arasõndaki  geçiş döneminde aşamalõ olarak
kaldõrõlmasõnõ, Avrupa Komisyonunun bu amaca yönelik  bir " genel program "
hazõrlamasõnõ, daha sonra ise bu programa dayalõ olarak ikincil mevzuatõn da bu program
doğrultusunda çõkarõlmasõnõ öngörmektedir. 18 Aralõk 1961 tarihinde Bakanlar Konseyi
yerleşme hakkõ ve hizmet sunumu serbestisi için Komisyon tarafõndan hazõrlanan iki genel
programõ onaylamõştõr.  Bu programlara dayalõ olarak çõkarõlmasõ gereken ikincil mevzuat
alanõnda çok yavaş ilerleme olurken, 21 Haziran 1974 tarihinde Avrupa Topluluğu  Adalet
Divanõ,   Roma Antlaşmasõnõn yerleşme hakkõna ilişkin maddesinin (52) doğrudan
uygulanabilir olduğuna karar vermiş ve herhangi bir AT üye ülke vatandaşõnõn başka bir AT
üye ülkesinden  bu alanda kendi vatandaşlarõna uyguladõğõ mevzuatõ kendine de
uygulamasõnõ isteme hakkõ olduğunu belirtmiştir. Dolayõsõyla Antlaşma hükümleri doğrudan
uygulanabilir olduğu için yeni mevzuat çõkarmaya gerek kalmamõştõr.

Ancak yerleşme hakkõ üzerindeki ayrõmcõ uygulamalarõn ve dolayõsõyla
kõsõtlamalarõn tamamen kaldõrõlabilmesi için  eğitim koşullarõndaki farklõlõğõn giderilmesi
gerekmektedir. Özellikle bağõmsõz çalõşan meslek sahipleri  için farklõ ülkelerde, eğitime
ilişkin  farklõ önkoşullar ile karşõlaşmak, serbest dolaşõmõ engelleyen fiili bir  durum ortaya
çõkardõğõ için AB'de bugün eğitim koşullarõnõn uyumlaştõrõlmasõ  ve diplomalarõn karşõlõklõ
tanõnmasõ ve mesleki akreditasyon konusunda çalõşmalarõ sürmektedir.

AB, diplomalarõn karşõlõklõ tanõnmasõ ve eğitim koşullarõnõn uyumlaştõrõlmasõ
çalõşmalarõna 1970'li yõllarõn ortalarõnda başlamõş ve 1985 yõlõna kadar çõkarõlan direktiflerle
aşağõdaki meslek alanlarõnda bu uyumlaştõrma için gereken  Topluluk mevzuatõ
hazõrlanmõştõr

- doktorlar;
- hemşireler;
- dişçiler;
- veterinerler;
- ebeler;
- mimarlar;
- eczacõlar.

Ayrõca AB Bakanlar Konseyi  16 Temmuz 1995 tarihinde otel-restoran, motorlu araç
tamiri ve inşaat sektörlerinde mesleki eğitim niteliklerinin uyumlaştõrõlmaasõ için bir karar
almõştõr.  Ancak daha sonra, iç pazarõn tamamlanmasõ çalõşmalarõ sõrasõnda "yüksek eğitim
diplomalarõnõn karşõlõklõ tanõnmasõ için bir genel sistem"  ( 21.12. 1988 tarihi direktif)
getirilmiştir. Bu sistemin içerdiği ana unsurlar şunlardõr :

- üye devletler arasõnda karşõlõklõ güven ilkesi ;
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- üye devletlerdeki üniversite eğitiminin karşõlaştõrõlabilir nitelikte olmasõ ;
- diplomalarõn karşõlõklõ tanõnmasõ  (eğitim koşullarõnda uyum aranmadan) ;
- eğitim koşullarõndaki uyumsuzluğun mesleki deneyim (staj vb)   aracõlõğõ ile giderilmesi.

Kõsacasõ, serbest meslek sahiplerinin mesleki nitelikleri asgari koşullarõ (asgari 3
yõllõk eğitim)  karşõlõyorsa, bu nitelikler diğer üye ülkeler tarafõndan da tanõnacaktõr. Benzer
bir sistem üç yõldan az mesleki eğitim için de getirilmiştir.

Bu şekilde diplomalarõn karşõlõklõ tanõnmasõ için getirilen bu esaslar sayesinde, bir
AB üye devlet vatandaşõnõn kendi ülkesinde edindiği eğitim koşullarõ, çalõşacağõ diğer AB
üye devletinde de tanõnacaktõr.  Üye ülkeler arasõnda eğitim süresi ve koşullarõ açõsõndan
büyük farklar olduğu takdirde,  ilgili kişinin çalõşmaya başlayacaağõ AB üye ülkesi mesleki
deneyimini kanõtlayacak belgeler isteyebilecek veya bir tür yeterlilik sõnavõ
uygulayabilecektir.

1996 yõlõnda AB Bakanlar Konseyi aldõğõ bir kararla, mesleki eğitim niteliklerini
gösteren ulusal belgelerin tüm üye devletlerde geçerli olmasõnõ sağlamak için, bu belgelerde
eğitimin içeriği ve kazandõrõlan niteliklere ilişkin bilgilerin de yer almasõnõ ve bu  belgelerin
diğer Topluluk dillerinde de bassõlmasõ için önlemler alõnmasõnõ istemiştir.

AB 'de diplomalarõn karşõlõklõ tanõnmasõ ve eğitim koşullarõnõn uyumlaştõrõlmasõ için
yasal temel bu şekilde sağlamlaştõrõlmaya çalõşõlõrken, çõkarõlan yasal metinlerin ancak iç
mevzuata dahil edildikten sonra uygulanabilecek  "direktif" niteliğinde olmasõ nedeniyle
uygulama halen aksaklõklar gözlenmektedir. Bu alanda  özellikle aşağõda sõralanan ülkelerde
aksaklõklar gözlenmektedir :

- Belçika;
- Fransa ;
- Almanya ;
- Yunanistan ;
- İtalya ;
- Portekiz;
- İspanya.

3.2. Hizmetlerin Serbest Dolaşõmõ

 Topluluğu kuran Roma Antlaşmasõnda hizmetlerin serbest dolaşõmõna ilişkin
hükümler  59 ila 66. maddeler8 arasõnda yer almaktadõr.  Hizmetlerin serbest  dolaşõmõ
ayrõca Antlaşmanõn yerleşme hakkõna ilişkin hükümlerine tabidir.

                                                          
8 Amsterdam Antlaşmasõ ile Roma Antlaşmasõnda  yapõlan değişikliklerden sonra bu maddeler 49 ila  55
olmuştur.
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Hizmetlerin serbest dolaşõmõnda  ana hedef (59. madde)  9hizmet sunumunda
şirketlere ve farklõ üye  ülke vatandaşlarõna ilişkin tüm kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõdõr. Hatta
Roma Antlaşmasõnda sonradan yapõlan değişikliklerle (Tek Avrupa Senedi : 1987) hizmet
sunumu serbestisinin Topluluk içinde yerleşik üçüncü ülke vatandaşõ hizmet sunucularõna
da sağlanmasõ öngörülmüştür.

Antlaşmanõn 61. maddesi  10 ulaştõrma, bankacõlõk ve sigortacõlõk alanlarõndaki
hizmet ticareti düzenlemelerinin Antlaşma'nõn ulaştõrma ve sermayenin serbest dolaşõmõ
bölümlerinde ele alõnmakta olduğunu vurgulamaktadõr.

Sermayenin serbest dolaşõmõ hükümleri Roma antlaşmasõnõn 73 b ila  73g maddeleri
11 arasõnda yer  almõştõr. Bu konudaki temel ilke (73b. madde) 12, sermayenin üye ülkeler ve
üye ülkelerle üçüncü ülkeler arasõnda serbest dolaşõmõnõn sağlanmasõdõr.  73c. maddeye göre
13 73 b. madde hükümleri  üçüncü ülkelerden gelen veya üçüncü ülkelere giden doğrudan
yatõrõmlar (gayri menkul de dahil olmak üzere) , şirket kurma, mali hizmet sunumu ve
borsaya kote edilecek tahvil ve hisse senetlerini de içermektedir.  Aynõ madde Bakanlar
Konseyine bu alanda karar alma yetkisi de vermektedir.

Ulaştõrma hizmetlerinin serbest dolaşõmõ , Antlaşmanõn 74. ila 84. maddeleri 14

tarafõndan düzenlenmiştir. Temel hedef bir "ortak ulaştõrma politikasõ" oluşturulmasõdõr.
Bunun için de üye ülkelerin kendi aralarõnda, ulaştõrma alanõndaki tüm kõsõtlamacõ
uygulamalarõ kaldõrmalarõ gerekmektedir.

Kõsõtlamacõ uygulamalarõn öncelikle  demir, kara ve iç su yollarõnda taşõmacõlõk
alanõnda ortadan kaldõrõlmasõ gerekmektedir.  Ancak Bakanlar Konseyine,  bunu deniz ve
hava ulaştõrmasõ alanlarõna da yaygõnlaştõrmasõ için yetki verilmiştir.  (84. madde) 15

Roma Antlaşmasõnda yer alan bu hükümlere karşõn , Topluluk içinde hizmet sunumu
öündeki engellerin kaldõrõlmasõ konusuna, tüm engellerden arõndõrõlmõş bir iç pazar
oluşturmaya yönelik programõn uygulamaya başlandõğõ  1985 yõlõndan sonra hõz verilmiştir.

Yerleşme hakkõ konusunda olduğu gibi, hizmetler alanõnda daa Avrupa Topluluğu
Adalet Divanõ, 1974 yõlõnda verdiği bir kararla hizmetlerin serbest dolaşõmõna ilişkin
hükümlerin doğrudan uygulanabilir olduğunu kabul etmiştir.

İç Pazar sürecinde Topluluk içinde hizmetler "karşõlõklõ tanõma" esasõna göre
serbestleştirilmektedir.   Herhangi  bir  hizmetin  sunumu  bir   üye  ülkede  yasal  olarak

                                                          
9Amsterdam Antlaşmasõ, 49. Madde.
10 Amsterdam Antlaşmasõ 51. madde
11 Amsterdam Antlaşmasõ, 56  ila 60. maddeler.
12 Amsterdam Antlaşmasõ, 56. Madde
13 Amsterdam Antlaşmasõ, 57. Madde
14 Amsterdam Antlaşmasõ, 70 ila 80. maddeler.
15 Amsterdam Antlaşmasõ, 80. Madde.
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onaylanmõş ise,  diğer üye devlerin bu hizmetin verilmesi için kendi mevzuatõna uyulmasõ
koşula aramamasõ gerekmektedir. Ancak, bu koşulun tek istisnasõ üye devletlerin "
tüketicinin korunmasõ "  alanõndaki mevzuatõdõr.

Bu koşullar altõnda verilen hizmetin yassal denetimi, hizmeti sunanõn vatandaşõ
olduğu üye devlet tarafõndan yapõlacaktõr. Bu koşul,  ulaştõrma, bankacõlõk, sigortacõlõk, bilgi
teknolojisi, dağõtõm ve görsel-işitsel hizmetler için geçerlidir.

Topluluk içinde mali hizmetlerin serbest dolaşõmõ gerçekleşmiş durumdadõr. Turizm
alanõndaaki serbesti , Maastricht Antlaşmasõnõn yürürlüğe girdiği 1993 yõlõndan itibaren
ivme kazanmõştõr. İç ticaretteki dağõtõm hizmetlerinde serbesti 1964 yõlõnda sağlanmõştõr. Bu
alanda esas sorun rekabettir. Görsel-işitsel hizmetlerde mevzuat çalõşmalarõ büyük ölçüde
tamamlanmõş ve serbest dolaşõm büyük ölçüde gerçekleşmiş durumdadõr. Örneğin
telekomünikasyon hizmetleri 1 Ocak 1998  tarihinden itibaren  tamamen serbestleştirilmiştir
(şebeke küçüklüğü nedeniyle Portekiz, Yunanistan ve İspanya geçiş dönemi talep
etmişlerdir). Mesleki hizmetler alanõnda konu yukarõda izah edildiği gibi diplomalarõn
karşõlõklõ tanõnmasõ alanõnda çõkarõlan direktiflerin üye ülkelerin iç mevzuatõna dahil edilme
hõzõna bağlõdõr.

Ulaştõrma alanõnda 1980'li yõllarõn sonuna kadar önemli bir gelişme
kaydedilmemiştir. Avrupa Komisyonu bir takõm direktif önerileri çõkarmõşsa da Bakanlar
Konseyi isteksiz davranmõştõr.  Hatta Avrupa Parlamentosu, bu nedenle AB Bakanlar
Konseyi aleyhine Avrupa Topluluğu Adalet Divanõna başvurmuştur. Bundan sonra bu
alanda çalõşmalar hõzlanmõştõr. Kara ulaştõrmasõnda tam serbesti için  1993 yõlõnda  karar
alõnmõştõr. Aynõ yönde bir karar hava ulaştõrmasõ için 1997 yõlõnda alõnmõştõr. Bu iki alanda
da kabotaj ilke olarak  kaldõrõlmõştõr.  Deniz ulaştõrmasõnda tam serbesti için 2001 yõlõna
kadar bir takvim belirlenmiştir.

3.3. Üçüncü  Ülkelerle  Hizmet  Ticaretinin  Serbestleştirilmesi  Amacõyla
Yapõlan   Anlaşmalar

3.3.1. Avrupa Ekonomik Alanõ Anlaşmasõ  (AEA) İçerisinde Hizmetlerin
Entegrasyonu

 Avrupa Ekonomik Alanõ Anlaşmasõnõn Yapõsõ
Avrupa Ekonomik Alanõ  Anlaşmasõ dünyanõn  en geniş  entegre ekonomik alanõnõ

kuran anlaşmadõr. Söz konusu Anlaşmanõn amacõ, AB üyesi 15 ülke ile İsviçre ve
Linhtenchtein�õn dõşõndaki EFTA ülkelerinin katõlõmõyla 17 ülkeyi kapsayan ve yaklaşõk 380
milyon nüfuslu  bir pazarda mallarõn, hizmetlerin sermayenin ve kişilerin serbest dolaşacağõ
tek ve entegre bir pazarõn oluşturulmasõdõr.

Anlaşma, temel hükümler yaklaşõk olarak 30 ek ve çok sayõda protokolden oluşan
bir paket niteliğindedir. Roma Antlaşmasõnõn uluslar-üstü güce sahip bir Topluluk kurma
hedefine karşõn, yalnõzca bir ortaklõk anlaşmasõ hüvviyetinde olan AEA Anlaşmasõnõn temel
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hükümlerinin çoğu  AB�nin kuran Roma Antlaşmasõndan hükümleri ile paralellik arz
etmektedir.

Anlaşmanõn; taraflar arasõnda eşit koşullarda, dengeli bir anlaşma olmasõna özen
gösterilmiştir. Böylelikle, Anlaşma EFTA ile AT arasõnda yada EFTA ülkeleri ile AT
arasõnda değil 19 ülke arasõnda imzalanmõştõr. Bu durumda Anlaşma EFTA ülkeleri
arasõndaki ilişkileri de düzenlemektedir.

 Anlaşmanõn Kapsamõ

Bu anlaşma ile taraflar arasõnda dört temel serbestiye ulaşõlmasõ dolayõsõyla,
kişilerin,mallarõn,sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşõmõ hedeflenmiştir. Bu  çerçevede,
ortak kurallarõn işleyişini ve EFTA ülkelerinin gelecekteki AEA mevzuatõnõn oluşumuna
katkõda bulunmasõnõ  garanti  altõna alacak bir hukuk sistemine ulaşõlmasõ hedeflenmiştir.
Ayrõca, ekonomi dõşõnda kalan alanlarda işbirliği (AR-GE, Eğitim, Tüketicinin korunmasõ,
sosyal politikalar gibi) de öngörülmüştür.

Ancak,  AEA anlaşmasõ ile dört serbestinin sağlanmasõ hedeflenmekle birlikte

- Ortak Ticaret Politikasõ,
- Ortak Tarõm Politikasõ,
- Ortak Vergi Politikasõ ve Mali Politika,
- Ortak Para Birimi, EFTA Ülkeleri için APS ve EPB'ye katõlma,
- Ortak Savunma Politikasõ ve Ortak Dõş Politika,
 öngörülmemektedir.

Bu Anlaşma Avrupa Birliği�nin cari mevuzatõ üzerine inşa edilmiştir. 1994 yõlõ
başõnda yürürlüğe giren anlaşmanõn  Anlaşma�nõn Esaslarõ   aşağõdaki şekilde sõralanabilir.

Mallarõn Serbest Dolaşõmõ

a) AB ile EFTA ülkeleri arasõnda mallarõn serbest dolaşõmõ ikili Serbest Ticaret
Anlaşmalarõ(STA) ile zaten büyük ölçüde sağlanmõştõ. Mal ticaretinde geriye kalan engeller
AEA Anlaşmasõ ile kaldõrõlacaktõr.

b) Sanayi ürünleri itibariyle gümrük vergileri ve kotalar STA ile kaldõrõlmõştõ. AEA
benzer uygulamalarõ birçok tarõm ve balõkçõlõk ürününe de yaygõnlaştõrmaktadõr.

c) Anlaşmadan sonra yerli mallarõ iç vergilerle korumak da mümkün olmayacaktõr.

Standartlarõn Uyumlaştõrõlmasõ
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Geriye kalan engeller Standartlar alanõnda yoğunlaştõğõndan Standartlarõn
Uyumlaştõrõlmasõ konusuna büyük önem verilmiştir. Yaklaşõk 800 adet AT mevzuatõ
anlaşma kapsamõna alõnmõştõr.

Orijin Kurallarõ

Mevcut orijin kurallarõnõn aşağõdaki yollarla basitleştirilmesi hedeflenmiştir.
- Daha az sayõda ve daha basit dökümantasyon,
- Orijinde kümülatif prensibi (Full cumulation principle)
- Orijin tesbitinde yüzde kuralõ (Alternative percentage rules)
- Hata marjõna esneklik getirilmesi (General tolerance rules)

Gümrük Alanõnda İşbirliği

- Sõnõr formalitelerinin ve kontrollerinin basitleştirilmesi,
- İdari formalitelerin asgariye indirilmesi,
- Sõnõr kapõlarõnõn 24 saat açõk olmasõ,
- Yeni kontrollerde önceden bilgilendirme,

Tarõm

-Tarõm ürünleri ticaretinin GATT müzakerelerinin ruhuna uygun olarak giderek
serbestleştirilmesi.
-AB'nin nispeten fakir bölgelerinde yetişen ürünlerin ("cohesion products") EFTA'ya
yönelik olarak satõşõnõn arttõrõlmasõ doğrultusunda tedbirler alõnmasõ.

Ticarette Korumacõ Hükümler

- AEA Anlaşmasõna taraf ülkelere anti-damping önlemler ve telafi edici vergiler gibi üçüncü
ülkelere uygulanan önlemler uygulanmayacaktõr.

Kişilerin Serbest Dolaşõmõ

AEA içinde  taraf ülke uyruklularõna bir birlerinin ülkelerinde Yerleşme hakkõ ve
teşebbüş serbestisi,Hizmet sunma serbestisi tanõnmakta ve ayrõca Sosyal Güvenlik
uygulamalarõnõn koordinasyonu sağlanmaktadõr.Ayrõca, Gerçek kişiler üzerindeki sõnõr
kontrolleri devam etmekte ancak giderek kolaylaştõrõlmaktadõr.

Karar Alma Mekanizmasõ

EFTA ülkeleri AT üyesi olmadõklarõ için Topluluğun iç karar alma mekanizmasõna
katõlamamaktadõrlar. Ancak, yapõsõ itibarõyle dinamik bir anlaşma olduğundan EFTA
ülkelerinin gelecekte oluşacak AEA mevzuatõnõ etkileyebilmeleri büyük önem taşõmaktadõr.
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Anlaşma ile oluşturulan bir bilgilendirme ve danõşma mekanizmasõ ile EFTA ülkelerine
karmaşõk ve uzun bir süreç olan AT karar alma mekanizmasõna, kararlarõn resmen kabul
edildiği ana kadar resmen katõlabilme  imkanõ getirilmiştir.

 AEA�nõn Hizmet Ticaretin Serbestleştirilmesine İlişkin Hükümleri

AEA Anlaşmasõnda yerleşme hakkõ, hizmetler, ulaştõrma , sermaye hareketleri
konularõnda  22 madde bulunmaktadõr. Anlaşmanõn 31 ila 52. maddeleri yerleşme hakkõ;
hizmetler, ulaştõrma ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine yönelik olup, Birlik ya
da EFTA ülkelerinde yerleşik EFTA ya da Birlik vatandaşlarõnõn AEA içinde hizmet
sunumu serbestisi üzerindeki tüm sõnõrlamalarõn kaldõrõlmasõnõ hüküm altõna almaktadõr.
Anlaşmanõn 7 ila 11. ekleri sektörel bazdaki spesifik hükümleri içermekte, sektörler
itibariyle EFTA ülkelerinin uymasõ gereken yerleşme hakkõ ve hizmetlerin serbest dolaşõmõ
ile ilgili Birlik mevzuatõnõ ve bu mevzuatõn bazõ spesifik hükümleri veya takvimleri ile ilgili
olarak EFTA ülkelerinin ortaya koyduklarõ derogasyonlarõ içeren hükümleri ihtiva
etmektedir. Dolayõsõyla EFTA ülkelerinin Birlik müktesebatõnõ kabul edebilmeleri için
kolaylaştõrõcõ tedbir ve istisnalar getirmiştir.

AEA anlaşmasõnõn hizmetlere ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile Anlaşmaya
taraf olan EFTA ülkeleri sektörler itibarõyla aşağõdaki yükümlülükleri yerine getirmiş
olacaklardõr.

Mali Hizmetler:(AEA EK IX)

•  EFTA ülkeleri 1ocak 1993 itibariyle, AEA içerisinde Mali hizmetler alanõnda tek pazarõn
oluşturulabilmesini teminen,  Tek izin, orijin Ülke Kontrolü ve karşõlõklõ tanõma
prensiplerinin uygulanabilmesi için Bankacõlõk, Sigortacõlõk ve Menkul Kõymet piyasalarõ
ile ilgili  AB� direktiflerine uyum sağlayacaklardõr.

•  AEA üçüncü ülkeler için ortak bir rejim uygulama zorunluluğu getirmemektedir.
Taraflar, AEA içinde hizmet sunmak isteyen üçüncü ülke hizmet sunucularõ arasõnda
ayrõmcõ muamele uygulanmadan  ancak karşõlõklõlõk esasõna dayalõ bir rejimi
uygulayabileceklerdir.

•  Finlandiya, Norveç ve İzlanda �daki sigorta şirketleri, Avusturya ve Finlandiya�daki
küçük kredi kurumlarõ  AB�nde �ödeme gücü rasyosu� direktifi ile getirilen koşullara 1
Ocak 1995 tarihine kadar sürecek geçiş süreci içerisinde  uyum sağlayacaklardõr
 
•  �Yõllõk ve Konsolide hesaplarla� ilgili direktiflere Avusturya , Norveç ve İsveç 1 Ocak
1995 tarihine kadar sürecek geçiş süreci içerisinde  uyum sağlayacaklardõr.

•  Menkul Kõymet piyasalarõ ile ilgili eklerde de EFTA ülkeleri açõsõndan 2 ila 5 yõllõk geçiş
süreleri belirlenmiştir.
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Ulaştõrma(AEA ek XIII)

•  1.1.1993 tarihi itibariyle ulaştõrma ile igili Anlaşma hükümleri taraflara karşõlõklõ olarak
birbirlerinin kara ve deniz  ulaştõrmasõ alanlarõnda piyasalarõna serbest giriş, teknik
standartlarõn ve çalõşma koşullarõnõn uyumlaştõrõlmasõnõ ve AB�nin ulaştõrma alanõndaki
mevzuatõnõn EFTA ülkeleri tarafõndan Üstlenilmesi yükümlülüğünü getirmektedir.

•  EFTA ülkeleri AB�nin mevcut kabotaj rejimine dahil olacaktõr.

•  Hava ulaştõrmasõ alanõnda EFTA ülkelerine mensup taşõyõcõlara 3., 4. ve 5. trafik haklarõ
tanõnacak, kapasite paylaşõmõnda esneklik sağlanacaktõr.

•  AEA�nõn ulaştõrmaya ilişkin temel hükümleri, kara, hava, deniz ve iç suyollarõ
alanlarõnda uygulanacaktõr.

•  Kara ulaştõrmasõ alanõnda taşõtlarõnõn izin verilen max ağõrlõklarõ, sõnõr kontrolleri ile ilgili
olarak, Avusturya, kendi mevzuatõnõ uygulamaya devam edecek, bazõ düzenlemelerin
spesifik hükümlerine 1 Ocak 1995 tarihine kadar uyum sağlayacaktõr.

Telekomünikasyon (Ek XI)

•  1.1.1993 tarihi itibariyle,AEA anlaşmasõ ile EFTA ülkeleri AB�nin �Green Paper� ile
kabul ettiği kurallarõ ve ilgili Acquis�ini kabul etmişlerdir. Sesli telefon hizmetleri dõşõndaki
telekomünikasyon hizmetleri  üzerindeki tüm özel haklarõnõ geri çekerek telekomünikasyon
hizmetlerinin sunumu önündeki engelleri kaldõracaklardõr.

•  Kurumlarõn piyasayõ düzenleme ve işletme işlevleri birbirinden ayrõlacak, alt yapõ
şebekelerini diğer hizmet sunucularõnõn kullanõmõna açacaktõr.

•  AEA anlaşmasõ telekomünikasyon alanõnda 9 bağlayõcõ mevzuatõn EFTA ülkeleri
tarafõnadan uygulanmasõnõ içermektedir.

Audiovisual Hizmetler (Ek X)

1.1.1993 tarihi itibariyle, EFTA ülkeleri topluluğun televizyon yayõnlarõna ilişkin
direktifini ve Avrupa yayõn sözleşmesi hükümlerini uygulayacaklardõr.

Serbest Meslekler ve Yerleşme Hakkõ (AEA EK VII-VIII)

Anlaşmanõn 8  Nolu eki; Topluluğun yerleşme hakkõ, gerçek kişilerin ikamet,
çalõşma ve hizmet sunmasõ ve diploma ve mesleki niteliklerinin tanõnmasõna ile ilgili genel
program ve direktiflerinin, EFTA ülkelerince kabul edilerek anlaşmanõn yürürlüğe girdiği
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tarihten itibaren uygulanmasõnõ hüküm altõna almaktadõr. Böylelikle AEA içinde bir taraf
ülkede diploma ve sertifika sahibi olan profesyonel hizmet sunucularõ AEA içinde herhangi
bir ülkede uyrukluk, yerleşme, ikamet ve lisans koşullarõna bağlõ olmadan hizmet sunabilme
serbestisine sahip olacaktõr.

Sonuçta AEA Anlaşmasõnõn yürürlüğe girişi ile AB�nin 12 üye ülke içinde
gerçekleştirmiş olduğu Tek Pazar EFTA ülkelerinin de entegre oluşu ile 17 ülkeli bir
entegre avrupa pazarõ halini almõştõr. Böylelikle Avrupa�da ortak kurallarõn normlarõn ve
tam bir serbestinin uygulandõğõ entegre bir hizmet pazarõ da şekillenmiştir.

3.3.2. Avrupa Anlaşmalarõ Çerçevesinde Hizmet Ticaretinin
Serbestleştirilmesi

Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde piyasa ekonomisine geçiş ve demokratikleşme
yönünde başlayan çabalar sonucunda, 1989 yõlõ başõnda biraraya gelen AT üyesi ülkelerin
Dõşişleri Bakanlarõ reform hareketlerinin desteklenmesine karar vermişlerdir. Bu amaçla,
AB Komisyon bir belge hazõrlayarak, bu ülkelerle yapõlacak Ortaklõk Anlaşmalarõ�nõn
niteliğini ve çerçevesini belirlemiş, sözkonusu belgede öncelikle mevcut Ekonomik ve
Ticari İşbirliği Anlaşmalarõ�nõn yerine geçmek üzere aktedilecek Ortaklõk Anlaşmalarõ�nõn,
�Avrupa Anlaşmalarõ� olarak isimlendirilmesi benimsenmiştir. Bu çerçevede Merkezi ve
Doğu Avrupa�da yer alan 10 ülke ile Ortaklõk Anlaşmalarõ imzalanmõş ve yürürlüğe
konulmuştur.

Bu doğrultuda başlatõlan çalõşmalarõn ve müzakerelerin sonucunda AB, Macaristan,
Polonya ve Çekoslovakya ile 16 Aralõk 1991 tarihinde ilk Avrupa Anlaşmalarõ�nõ
imzalamõştõr. Ancak, anlaşmalarõn, AB�nin ve ilgili ülkelerin Parlamentolarõnda
onaylandõktan sonra yürürlüğe girecek olmasõ ve bu işlemlerin de zaman almasõ nedeniyle,
Avrupa Anlaşmalarõ�nõn ticari hükümlerinin geçici anlaşmalarla (Interim Agreements)
yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir.

ÜLKELER YÜRÜRLÜK TARİHİ
Polonya 1 Mart 1992
Macaristan 1 Mart 1992
Çek Cumhuriyeti 1 Mart 1992
Slovakya 1 Mart 1992
Bulgaristan 31 Aralõk 1993
Romanya 1 Mayõs 1993
Litvanya 1 Ocak 1995
Estonya 1 Ocak 1995
Letonya 1 Ocak 1995
Slovenya 1 Ocak 1997

Geçici Anlaşmalar, Topluluk ile söz konusu ülkeler arasõnda serbest ticaretin
oluşturulmasõ amacõ çerçevesinde, en fazla 10 yõl olarak belirlenen geçiş dönemi sonunda
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gümrük vergileri ve diğer kõsõtlayõcõ önlemlerin kaldõrõlmasõnõ öngörmektedir. Avrupa
Anlaşmalarõ�nda nihai amaç, �Topluluk üyeliği� olarak ifade edilmektedir. Benzer yapõda,
ancak, farklõ yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin farklõ süreler içerisinde
gerçekleştirilecek olmasõ nedeniyle �asimetrik� olarak nitelendirilen Avrupa Anlaşmalarõ
aşağõdaki unsurlarõ içermektedir:

•  siyasi diyalog,
•  serbest ticaret (taraflar arasõnda, 1 Ocak 2001 yõlõnda serbest ticaret bölgesi kurulacak
biçimde ve asimetrik indirim takvimleri ile hareket edilecektir),
•  ekonomik ve teknik işbirliği (bu üç ülkenin ekonomilerinin, serbest piyasa ekonomisi
biçiminde yeniden yapõlanmasõna yardõmcõ olunacaktõr),
•  kültürel işbirliği,
•  mali işbirliği (AYB�den kredi şeklinde yardõm yapõlacak ve bu üç ülkenin makro-
ekonomik dengesizliklerini gidermek üzere belirli bir dönem destek sağlanacaktõr),
•  ödemeler dengesi ve sermayenin serbest dolaşõmõ,
•  işgücünün dolaşõmõ ve hizmetler,
•  rekabet kurallarõ, diğer ekonomik ve ticarete ilişkin genel önlemler,
•  mevzuatõn yakõnlaştõrõlmasõ,

Diğer taraftan, ilk defa, Roma Antlaşmasõ�nõn 238 inci maddesine dayanõlarak, AB-
ABD ilişkilerinde kullanõlan bir �zirve formülü� ile Ortaklõk Anlaşmalarõna bir siyasi
diyalog boyutu eklenmiştir. Avrupa Anlaşmalarõ, ayrõca, yerleşme hakkõndan, rekabet
politikasõna, sõnai mallarda ticaretin liberalizasyonundan mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõna
kadar AB yetkisinde bulunan tüm alanlarda hükümler içermektedir.
 

Avrupa Anlaşmalarõ�nõn hizmetlerle ilgili bu hükümleri incelendiğinde, özellikle
yerleşme hakkõ serbestisinin sağlanmasõna ilişkin olarak kesin hükümler bulunduğu
gözlenmektedir. Örneğin anlaşmalarda  ülkelere göre değişmekle birlikte, birinci kuşak
Avrupa Anlaşmalarõnda (Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya) 10 yõllõk, İkinci
Kuşak Anlaşmalarda (Bulgaristan, Romanya, Estonya, Letonya, Slovenya) ise 8 yõllõk geçiş
süreci sonuna kadar (en geç 2002-2005 yõllarõ arasõnda) karşõlõklõ olarak birbirlerinin
vatandaşlarõ ve firmalarõna   yerleşme hakkõ tanõnmasõ konusunda milli muamele
uygulamalarõ hüküm altõna almõştõr. Bu ilkenin uygulanmasõna engel olacak her türlü
ayrõmcõ uygulamanõn. Mali hizmetler, doğal kaynaklar ve emlakçõlõk alanlarõndaki acente
faaliyetleri ile özelleştirme kapsamõndaki kamuya ait varlõklarõn kullanõlmasõ ve kiralanmasõ
alanlarõ, gayrimenkul alõm ve satõmõ, hukuki hizmetler ve eğlence hizmetleri  gibi bazõ
hassas sektörler  dõşõnda kalan alanlar için,  en geç 5 yõl içinde ortadan kaldõrõlmasõ hüküm
altõna alõnmõştõr. Eklerde belirtilen bu sektörler için ise liberalizasyonun anlaşmalarõn  6.
maddesine belirlenen 8 ila10 yõllõk geçiş süreci sonunda tamamlanmasõ hedeflenmiştir. Bu
kapsamda Taraflarõn hizmet sunumuna bağlõ olarak gerçek kişilerin geçici ikametine ilişkin
engelleri de ortadan kaldõrõlmasõ  ve mesleki niteliklerin karşõlõklõ tanõnmasõ için gerekli
adõmlarõn atõlmasõ da  gerçekleştirilmiş olacaktõr.
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Avrupa Anlaşmalarõn  hizmet sunumu düzenleyen maddeleri, taraflar arasõnda
hizmet sunumunun aşamalõ olarak serbestleştirilmesi hedeflenmekte, gerçek kişi ve
firmalara birbirlerinin pazarõnda hizmet sunma serbestisinin aşamalõ olarak tanõnmasõ ile
ilgili gerekli tedbirlerin alõnmasõ yetkisini Ortaklõk Konseyi�ne bõrakmõştõr. Ulaştõrma
alanõnda özel hükümler taşõyan anlaşmalarda taraflar özellikle uluslararasõ deniz ulaştõrmasõ
için ticari bazda hiçbir kõsõtlamaya tabi olmadan piyasa giriş ve trafik haklarõnõn tanõnmasõ
ilkesini benimsemişler ve böylelikle kuru ve sõvõ yük taşõmacõlõğõnda serbest rekabet
ortamõnõn yaratõlmasõnõ taahhüt etmişlerdir. Ayrõca, Anlaşmalarõn mevzuat yakõnlaştõrõlmasõ
başlõklõ bölümünde, mali hizmetler ve ulaştõrma gibi hizmet sektörlerinde mevzuatõn Birlik
mevzuatõna yakõnlaştõrõlmasõna ilişkin hükümler yer aldõğõ gözlenmektedir.

Avrupa Anlaşmalarõ; taraflarõn gerçek kişilere yerleşme,  ikamet, çalõşma ve iş
koşullarõ ve hizmet sunumu gibi konularda anlaşma hükümlerine aykõrõ olmamak koşulu ile
kendi mevzuatlarõnõ uygulama hakkõ vermektedir. Bu niteliği ile Avrupa Ekonomik Alanõ
anlaşmasõnda olduğu gibi  AB mevzuatõnõn tek taraflõ olarak kabulü sonucunu doğuran bir
ileri entegrasyon modelinden farklõ bir yapõya sahiptir. Avrupa Anlaşmalarõ hizmetler
alanõnda karşõlõklõ milli muamele uygulanmasõ ve ayrõmcõ uygulamalarõn kaldõrõlmasõnõ
hedefleyen sõnõrlõ ve daha dar bir çerçeveye haizdir. Anlaşmalar taraflarõn
mükellefiyetlerinin yerine getirilmesi bakõmõndan asimetrik bir yapõya sahiptir.

Öte yandan, söz konusu ülkelerin 2005 yõlõna kadar AB ile üyelik müzakerelerini
sonuçlandõrmasõ beklendiği düşünüldüğünde, yerleşme hakkõ ve hizmetler alanõndaki
entegrasyonun bir ölçüde tam üyelik takvimine endekslendiğini söylemek mümkün olabilir.
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  BAZI BÖLGESEL ENTEGRASYON ANLAŞMALARININ HİZMETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNİN ÖZET
KARŞILAŞTIRILMASI
ANLAŞMALARIN
KRİTERLERİ

AT AEA NAFTA AVRUPA
ANLAŞMALARI

Liberalizasyonun
Yöntem ve
modaliteleri

Dört serbesti: Mallar,
hizmetler, sermaye,
işgücü.;
Ayrõmcõlõk yapõlmamasõ:
Her alanda piyasaya arzõn
serbestleştirilmesi;
Genel kapsamda,
ayrõmcõlõk yapõlmamasõna
ilişkin hükümlerden istisna
yoktur. Yerleşmeden
hizmet sunabilme hakkõ;
Genel güvenlik ve zorunlu
düzenlemelerin
uyumlaştõrõlmasõ;
Ortak işgücü piyasasõ;
Profesyonel hizmet
sunucularõnõn diploma,
sertifika ve mesleki
niteliklerinin karşõlõklõ
olarak tanõnmasõ;

Dört serbesti: Mallar,
hizmetler, sermaye, işgücü.;
Ayrõmcõlõk yapõlmamasõ:
Her alanda piyasaya arzõn
serbestleştirilmesi;
Genel kapsamda, ayrõmcõlõk
yapõlmamasõna ilişkin
hükümlerden istisna yoktur.
Yerleşmeden hizmet
sunabilme hakkõ;
Genel güvenlik ve zorunlu
düzenlemelerin
uyumlaştõrõlmasõ.
Profesyonel hizmet
sunucularõnõn diploma,
sertifika ve mesleki
niteliklerinin karşõlõklõ
olarak tanõnmasõ;

Milli muamele, yerleşmeye
bağlõ olmayan alanlarda dahil
olmak üzere, her alanda
hizmet sunma serbestisi. Milli
muamele, MFN ve yerleşme
hakkõ istisnalarõ ayrõmcõ
olmayan miktar
kõsõtlamalarõnõn listelenmek
koşulu ile  izin
verilmesi(negatif liste
yaklaşõmõ); Mesleklerin icrasõ
için vatandaşlõk ve sürekli
ikamet koşullarõnõn
kaldõrõlmasõ; Yabancõ hukuki
danõşman ve mühendisler için
geçici lisans verilmesi;
taşõmacõlõk ve
telekomünikasyona ilişkin
standartlarõn uyumlaştõrõlmasõ
alanlarõnda çalõşma programõ.

Yerleşme hakkõ konusunda
taraflarõn birbirlerine milli
muamele uygulamasõ.
hizmet sunumunun
serbestleştirilmesi için
ortaklõk konseyinin gerekli
önlemleri almasõ; Deniz
ulaştõrmasõ alanõnda daha
ileri bir liberalizasyon
sağlanmasõ; Ulaştõrma
alanõnda taraflarõn
birbirlerinin piyasalarõna
girişi kõsõtlayan ve mallarõn
dolaşõmõnõ etkileyen
engellerin ortadan
kaldõrõlmasõ için  teknik ve
mevzuat uyumunun
yapõlmasõ. Yerleşme hakkõ
ve hizmet sunumunda
ayrõmcõ hükümlerin ortadan
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 kaldõrõlmasõ. Mali hizmetler
ve bazõ profesyonel
hizmetler alanõnda  ve
gayrõmenkul satõn alõnmasõ,
kiralanmasõ; özelleştirme
kapsamõndaki kamuya ait
mallarõn satõn alõnmasõ,
kiralanmasõ ve kullanõlmasõ
alanõnda 10 yõllõk bir geçiş
süreci tanõnmasõ. Hizmet
sunucusu gerçek kişilerin
geçici ikameti ve
dolaşõmõnõn sağlanmasõ;
Diploma ve sertifikalarõn
karşõlõklõ tanõnmasõ için
gerekli önlemlerin alõnmasõ.

Sektörel Kapsam Tüm sektörleri
kapsamaktadõr. Sektör
bazõnda spesifik direktifler
çõkartõlmõştõr. Ulaştõrma
alanõnda  ortak politika
tespit edilmiştir.

Tüm sektörleri
kapsamaktadõr. AT�nin
sektör bazõnda mevcut ve
ileride yapacağõ tüm
düzenlemeler AEA�ya taraf
ülkeleri de bağlar.

Negatif liste yaklaşõmõ altõnda
anlaşmanõn kapsamayacağõ
bazõ sektörler belirtilmiştir.
Hava ulaştõrmasõ hizmetleri
dõşõndaki sektörleri
kapsamaktadõr. Milli
muamele ve piyasaya giriş
serbestisi konularõndaki
istisnalar için ekler

Tüm sektörleri
kapsamaktadõr. Mali
hizmetler başta olmak üzere
bazõ hassas sektörler için 10
yõllõk geçiş süreci
belirlenmiştir.
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düzenlenmiştir. Yatõrõm ve
sõnõr ötesi hizmet sunumu ile
ilgili mevcut düzenlemeler
hakkõndaki rezervlere ilişkin
ekler düzenlenmiştir. Hassas
sektörlerin bağlayõcõ
taahütlerin dõşõnda
bõrakõlmasõ. Bazõ hizmet
konularõnda taraf ülkelerin
rezerv koymasõ. MFN
istisnasõ getirilmesi, ayrõmcõ
olmayan kõsõtlamalara izin
verilmesi, telekomünikasyon,
mali hizmetler, ve hizmet
sunucularõnõn fiziki dolaşõmõ
konularõnõn ayrõ bölümler
halinde düzenlenmesi, kara
ulaştõrmasõ ve hava
ulaştõrmasõ hizmetlerinde
piyasalarõn liberalizasyonu
konusunda takivimin
belirlenmesi (10 yõllõk geçiş
süreci)

Uygulama ve
uyusmazlõklarõn
çözümü

Ulusal mevzuatlarõn
yakõnlaştõrõlmasõ amacõyla

EFTA ülkeleri AT üyesi
olmadõklarõ için Topluluğun

Anlaşma kapsamõndaki
alanlarõ içeren bir prosedür

Anlaşma ile getirilen ayrõ
bir mekanizma
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çõkarõlan direktif ve
yönetmelikler üye ülkeler
üzreinde doğrudan etkiye
sahiptir. Uyuşmazlõklarõn
çözümü uluslar üstü bir
niteliğe sahip olan adalet
divanõnda ele
alõnmaktadõr.

iç karar alma
mekanizmasõna
katõlamamaktadõrlar. Ancak,
yapõsõ itibarõyle dinamik bir
anlaşma olduğundan EFTA
ülkelerinin gelecekte
oluşacak AEA mevzuatõnõ
etkileyebilmeleri büyük
önem taşõmaktadõr. Anlaşma
ile oluşturulan bir
bilgilendirme ve danõşma
mekanizmasõ ile EFTA
ülkelerine karmaşõk ve uzun
bir süreç olan AT karar
alma mekanizmasõna,
kararlarõn resmen kabul
edildiği ana kadar resmen
katõlabilme  imkanõ
getirilmiştir.

oluşturulmuştur. Uyuşmazlõk
durumunda misillemeye
gidilmesine izin verilmiş,
mallar ve hizmetler arasõnda
çapraz misilleme yapma
hakkõ verilmiştir. (mali
hizmetler dõşõnda)

bulunmamakta, Anlaşmanõn
yürütülmesinden sorumlu
olarak kurulan Ortaklõk
Konseyi uyuşmazlõklarõn
çözümü konularõnda
sorumludur.

Menşe kurallarõ Bir AT üyesi ülkede
kurulmuş ve idare ya da iş
merkezi  AT içerisinde
bulunmak.

Bir AEA üyesi ülkede
kurulmuş ve idare ya da iş
merkezi AEA içerisinde
bulunmak.

Vatandaşlõk ya da NAFTA
alanõ içinde kurulmuş olmak;
temel iş faaliyetlerini
herhangi bir NAFTA üyesi
ülkede icra etmek.

Gerçek kişiler için
vatandaşlõk ve yerleşme;
şirketler için bir taraf
ülkenin yasalarõna uygun
olarak kurulmuş olma;
temel iş faaliyetlerinin bir
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taraf ülkede yürütülmesi ve
idare merkezinin bir taraf
ülkede bulunmasõ  ya da
anlaşmaya taraf bir ülke
ticaret siciline kayõtlõ olma;
faaliyetlerin bir taraf üye
ülkede yürütülmesi;

Korunma önlemleri Yalnõzca ödemeler dengesi
ve kamu sağlõğõ ,güvenliği
ve düzeni gibi gerekçelerle
korunma önlemleri
alõnabilmektedir.

Yalnõzca ödemeler dengesi
ve kamu sağlõğõ ,güvenliği
ve düzeni gibi gerekçelerle
korunma önlemleri
alõnabilmektedir.

Hizmetler için spesifik bir
korunma önlemi
bulunmamakta, mallar için
böyle bir sistem
getirilmektedir. Ödemeler
dengesi, kamu sağlõğõ ve
güvenliği ile çevrenin
korunmasõ gerekçelerini
içeren genel hükümler
bulunmaktadõr.

 Genel kamu sağlõğõ kamu
güvenliği ve kamu düzeni
hükümlerinin yanõsõra
yerleşme hakkõ ile ilgili
anlaşma hükümlerinin
uygulanmasõnda bir sektörde
ortaya çõkabilecek güçlükler ve
ciddi sosyal problemler, piyasa
payõnda meydana gelecek
önemli azalõş ya da yeni
gelişen sanayiler için korunma
tedbirleri alabilmesi imkanõ
tanõnmõştõr.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                          Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/oik559.pdf49

4.  HİZMET TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ VE TÜRKİYE

4.1. Türkiye Açõsõndan Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesinin Önemi

Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi Türkiye açõsõndan önemli bir konudur. Bunun
başta gelen nedeni 1998 verilerine göre hizmetler sektörünün GSMH içinde %59.3'lük bir
paya sahip olmasõdõr. Ayrõca Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) istatistiklerine göre
ticari hizmetler ihracatõnda %1.5'lik bir payla dünyada 17. sõrada, ticari hizmetler ithalatõnda
ise %0.6'lõk bir payla 33. sõrada yer almaktadõr.

4.1.1. Hizmetler Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Önemi

Türkiye'de hizmetler sektörü uzun süredir ekonominin en büyük sektörü
konumundadõr. I. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ'nõn yürürlüğe girdiği 1963'de bu pay %46.3
düzeyindeydi. O tarihten 1987'ye kadar bu pay azalan bir hõzla artmaya devam etmiş ve
%57.9' a ulaşmõştõr. Bu tarihten sonra ise aşağõdaki tablo'dan da izlenebileceği gibi %57-59
düzeylerinde istikrar kazanmõştõr.

  ANA SEKTÖRLER ve
GSMH

SEKTÖR PAYLARI
(yüzde)

BÜYÜME
HIZI(yüzde)

Tarõm       Sanayi   Hizmetler
GSMH

Tarõm          Sanayi
Hizm.

Tarõm  San.   Hizm.
GSMH

1987 12,883  18,680   43,457       75,019 17,2           24,9              57,9 0,4     9,2   13,2       9,8
1988 13,991  19,074   43,123       76,108 18,3           25,1              56,7 8,0     2,1    -0,8       1,5
1989 12,845  20,008   44,494       77,347 16,6           25,9              57,5 -7,7    4,9     3,2       1,6
1990 13,746  21,873   48,973       84,592 16,3           25,9              57,9 7,0     9,3    10,1       9,4
1991 13,663  22,504   48,720       84,887 16,1           26,5              57,4 -0,6    2,9    -0,5       0,3
1992 14,249  23,911   52,163       90,323 15,8           26,5              57,8 4,3      6,2     7,1       6,4
1993 14,129  25,898   57,650       97,677 14,5           26,5              59,0 -0,8     8,3   10,5       8,1
1994 14,045  24,433   53,255       91,733 15,3           26,6              58,1 -0,6    -5,7   -7,6     -6,1
1995 14,230  27,476   57,322       99,028 14,4           27,7              57,9 1,3     12,5     7,6      8,0
1996 14,879  29,335   61,866     106,080 14,0           27,7              58,3 4,6       6,8     7,9      7,1
1997 14,550  32,337   67,988     114,874 12,7           28,1              59,2 -2,2    10,2     9,9      8,3
1998 15,621  32,923   70,665     119,209 13,1           27,6              59,3 7,4       1,8      3,9     3,8
Kaynak :    DİE

Hizmetler sektörü ülkemizde 1965-80 döneminde yõlda ortalama %6.2 ; 1980-90
döneminde %5.1, 1990-98 arasõnda ise %5,4'lik bir hõzla büyümüştür. Sektörde en büyük
gerileme bir kriz yõlõ olan 1994'de yaşanmõş olup (%-7.6), bu düşüş aynõ yõlda GSMH' da
ortaya çõkan düşüşten (%-6.1) büyüktür.

Hizmetler sektörünün alt sektörlere göre yapõsõ ise aşağõdaki tablodan izlenebilir.
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  (Yõllõk, 1987 Üretici Fiyatlarõna Göre, Milyar TL)
DEĞER SEKTÖR

PAYLARI(%)
GELİŞME HIZI(%)

1996       1997       1998 1996       1997     1998 1996      1997     1998
C. HİZMETLER
TOPLAMI *

60,531  65,745 67,224 57,1      57,2       56,4   7,7        8,6       2,3

a. İnşaat Sanayi  6,097    6,401   6,368   5,7        5,6        5,3   5,6        5,0      -0,5
b. Ticaret 21,565  24,214 24,538 20,3      21,1      20,6   9,1      12,3       1,3
  1.Toptan ve Perakende
Ticaret

18,260  20,339 20,726 17,2      17,7      17,4   8,8      11,4       1,9

  2.Otel Lokanta
Hizmetleri

 3,305    3,875   3,812   3,1        3,4        3,2 10,6      17,3      -1,6

c. Ulaştõrma ve
Haberleşme

13,438  14,458 15,319 12,7      12,6      12,9   7,6        7,6       6,0

d. Mali Kuruluşlar  2,283    2,376   2,527   2,2        2,1        2,1   6,6        4,1       6,3
e. Konut Sahipliği  5,282    5,430   5,561   5,0        4,7        4,7   3,9        2,8       2,4
f. Serbest Meslek ve
Hizmetler

 2,376    2,517   2,585   2,2        2,2        2,2   6,3        5,9       2,7

Kaynak: DİE            * Dõş alem faktör gelirleri hariç

Tablo'dan da görüleceği gibi geniş tanõmõyla ticaret, hizmetler sektörünün en önemli
alt dalõnõ GSMH içinde %20.3 lük bir payla oluşturmakta onu %12.7 ile ulaştõrma ve
haberleşme izlemektedir. Bu oranlar, gelişmiş ekonomilere ait UNCTAD-Dünya Bankasõ
Kaynaklõ rakamlarla karşõlaştõrõldõğõnda şunlar söylenebilir:

-Gelişmiş ekonomilerde 1988-90 döneminde ulaştõrma-haberleşme'nin toplam katma
değere katkõsõ Türkiye'den küçük olup %7'dir. Aynõ şekilde ticaret kesiminin (geniş
tanõmõyla) katkõsõ da Türkiye'den küçüktür ve %15 düzeyindedir.

-Buna karşõlõk ; finans, sigorta, emlak, iş gibi faaliyetler toplamõnõn katkõsõ %17'ye
ulaşmakta olup, Türkiye'nin payõndan (%7,6) hayli büyüktür.

-Bu olgu kabaca, gelişmiş ekonomilerdeki en dinamik yapõya sahip ve sanayi
sektörüyle güçlü bir etkileşim içinde olan hizmet alt-sektörlerinin Türkiye'de yeterince
gelişmemiş olduğunu göstermektedir.

4.1.2. Uluslararasõ Hizmet Ticareti ve Türkiye

Dünya Ticaret Örgütü'nün 1998 yõlõ istatistiklerine göre, Türkiye 1997 yõlõnda 19.2
milyar dolar tutarõnda hizmet ihraç etmiş, buna karşõlõk 8.1 milyar dolarlõk hizmet ithalatõ
gerçekleştirmiştir. 1975 yõlõnda hizmet ihracatõnda dünyada 36. sõrada yer alan Türkiye
1990'da 23. , 1998' de õse 17. sõrada yer almõştõr. 1980'li yõllarda ve 1990'larõn başlarõnda
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özellikle turizm sektörünün gelişmesinden kaynaklanan bu olgu Türkiye'yi dünyanõn başlõca
hizmet ihracatçõlarõ arasõna sokmuştur.

Türkiye'nin 1997 yõlõnda dünya hizmet ihracat ve ithalatlarõndaki payõ sõrasõyla %1.5
ve %0,6'dõr. Türkiye uzun süre hizmet ithalatõnda ilk 40 ülke arasõna girmemiş, 1997 yõlõnda
ise 33. sõrada yer almõştõr. Türkiye dünyanõn hizmet ticareti bilançosu fazla veren
ülkelerindendir.

                             Türkiye'nin Cari İşlemler Dengesi İçinde Hizmet Ticareti
                                                                       (Mõlyon Dolar)

YILLIK
1994 1997 1998

1. CARİ İŞLEMLER DENGESİ (A+B) 2 631 -2 638 1 871
    A. DIŞ TİCARET DENGESİ (a+b) -4 216 -15 358 -14 332
         a- İhracat FOB 18 390 32 647 31 220
           -İhracat 18 106 26 261 26 973
           -Bavul Ticareti 5 849 3 689
           -Transit Ticaret 284 537 558
         b-İthalat FOB -22 606 -48 005 -45 552
           - İthalat CIF -23 270 -48 559 -45 935
           - Altõn İthalatõ -480 -1 867 -1 861
           -Transit Ticaret -251 -492 -514
           - Navlun ve Sigorta 1 395 2 913 2 758
    B.GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER
DENGESİ (a+...d)

6 847 12 720 16 203

        a- DiĞer Mal ve Hizmet Gelirleri 11 691 21 273 25 802
          - Turizm 4 321 7 002 7 177
          - Faiz Gelirleri 890 1 900 2 481
          - Diğer 6 480 12 371 16 144
        b- Diğer Mal ve Hizmet Giderleri -7 936 -13 419 -15 326
          - Turizm -866 -1 716 -1 754
          - Faiz Giderleri -3 923 -4 588 -4 823
          - Diğer -3 147 -7 115 -8 749
        c- Karşõlõksõz Transfer (ÖZEL- Net) 2 709 4 552 5 568
          -İşçi Gelirleri 2 627 4 197 5 356
          - Diğer 82 355 212
        d- Karşõlõksõz Transferler (RESMİ-Net) 383 314 159
          - İşçi Gelirleri 37 32 41
          - Diğer 346 282 118
    C. TOPLAM MAL VE HİZM. DENGESİ
(A+B/a, b)

-461 -7 504 -3 856

 Kaynak:TCMB
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DTÖ verilerine göre, dünyanõn belli başlõ 46 ülkesinin toplam ihracatõnõn %19.3' ü
ticari hizmetlerden oluşurken, Türkiye için bu oran %28,4' dür. Hizmet  ithalatõ açõsõndan
söz konusu oranlar sõrasõyla %19.6 ve %12.3' dür. Bu durum Türkiye' nin dünya
ortalamasõnõn üzerinde bir ihracatçõ ve altõnda bir ithalatçõ olduğunu kanõtlamaktadõr.

Türkiye'nin hizmet ihracatõ içinde ilk sõrayõ alan turizm gelirinde 1980-1995
döneminde yaklaşõk 4 kat, 1988-1998 yõllarõ arasõnda ise 3 katõn üzerinde bir artõş
kaydedilmiştir. Aynõ süre içinde turizm giderlerinin kaydettiği artõş ise %490' a yakõndõr.
Turizmi izleyen gelir kalemi inşaattõr. Bu alanda Türk firmalarõ uluslararasõ sözleşmelerin
yaklaşõk %9' una sahiptir. İnşaat sektörünün arkasõnda taşõmacõlõk üçüncü gelir kaynağõ
olarak gelmektedir. Deniz taşõmacõlõğõnda Türkiye sahip olduğu kapasite ile 17. sõrayõ
almaktadõr.

1984 yõlõndan beri dõş ödemeler bilançomuzun karşõlõksõz (tek-yanlõ) transferler
hesabõna kaydedilen işçi gelirleri ise 1988 yõlõnda 1,865 milyon dolardan 1998 de 5,397
milyon dolara yükselmiştir. Söz konusu dönemde gerçekleşen artõş %189,4 düzeyindedir.

1994 yõlõnda GATT Uruguay Round Müzakereleri sonuçlanmadan önce Türkiye' nin
Hizmet Ticari Genel Anlaşmasõ' na (GATS) ilişkin olarak yapmõş olduğu liberalizasyon
taahhütleri, kapsamõ açõsõndan gelişmekte olan ülkelerce sunulmuş bulunan en ileri düzeyde
liberalizasyon tekliflerinden birini oluşturmaktadõr.

4.2. Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ ve Türkiye

4.2.1. Ülkemizin Taahhüt Listesi

Taahhüt  ve derogasyon listelerinin hazõrlanmasõna ilişkin ulusal çalõşmalar ve ikili
müzakereler 4-5 yõllõk bir zaman diliminde gerçekleştirilebilmiştir. Bu süreçte, sağlõktan
ulaştõrmaya, eğitimden mesleki hizmetlere kadar tüm hizmet dallarõ için Hazine
Müsteşarlõğõ Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yetkili kamu kurum
ve kuruluşlarõ ile ilgili meslek odalarõnõn katkõlarõyla ülkemizin taahhüt ve derogasyon
listeleri hazõrlanarak DTÖ Sekretaryasõna sunulmuştur.

Listelerin düzenlenmesi sõrasõnda, listelenmesi söz konusu sektörlerden bir veya
birkaçõna ilişkin ulusal mevzuat ya yok ise veya bunlarõn varlõğõna rağmen sektör
yabancõlarõn pazara girişine açõlmak istenmiyorsa, ilgili mode�un karşõsõna �Unbound�
yazõlmasõ; hiçbir kõsõtlama yok ise �None� yazõlmasõ gerekmektedir. Bunlarõn dõşõnda,
pazara girişin bir takõm şartlara bağlõ olmasõ halinde bu şartlarõn listelenmesi gerekmektedir.
Hizmet sunum şekillerinden (4 lü mode modeli) en az ikisini liberalizasyona açõlmasõ, aksi
halde o sektörün listelenmemesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, 1,2 ve 3 üncü Mode�larda
�Unbound� yazarak, 4 üncü Mode�da bir açõlõm yapõlmasõnõn bir yararõ bulunmamaktadõr.
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Türkiye�nin GATS kapsamõnda sunmuş olduğu hizmetler taahhüt listesinin başõnda
Genel Taahhütler yer almaktadõr. Genel Taahhütlerin pazara giriş koşullarõ bölümünde, söz
konusu taahhütlerin listedeki bütün dallar için geçerli olduğu belirtilmekte ve pazara giriş
için gerekli koşullar ortaya konmaktadõr. Ayrõca, hizmet ticaretine ilişkin olarak hangi
gerçek kişilerin ülkeye girişi ve geçici süre kalõşõnõn serbest olduğu da yine Genel
Taahhütler bağlamõnda yer almõştõr. Türkiye�nin taahhüt listesi  dört sütundan oluşmaktadõr.
İlk sütunda, üstlenilen taahhütlerin hangi sektör ve alt sektörlere ait olduğu yer almakta,
ikinci sütunda pazara giriş kõsõtlamalarõ verilmekte, üçüncü sütunda milli muamele koşullarõ
sõralanmakta, birkaç sektör için açõlmõş bulunan dördüncü sütunda ise ek taahhütler yer
almaktadõr.

Türkiye, aşağõda sayõlan hizmet sektörlerinde taahhütte bulunmuştur:
1-Mesleki Hizmetler
a-Uzmanlõk gerektiren hizmetler
b-Bilgisayar ve ilgili hizmetler
c-Diğer mesleki hizmetler

2-Haberleşme Hizmetleri
a-Posta hizmetleri
b-Kurye hizmetleri
c-Telekomünikasyon hizmetleri

3-Müteahhitlik ve İlgili Mühendislik-Mimarlõk  Hizmetleri

4-Eğitim Hizmetleri
a-İlk,orta ve diğer öğretim hizmetleri
b-Yüksek öğretim hizmetleri

5-Çevre Hizmetleri
a-Kanalizasyon hizmetleri
b-Çöplerin kaldõrõlmasõ hizmetleri
c-Sağlõk-Çevre ve benzeri hizmetler

6-Mali Hizmetler
a-Sigortacõlõk ve sigortacõlõk ile ilgili hizmetler
b-Bankacõlõk ve diğer mali hizmetler

7-Sağlõk İle İlgili ve Sosyal Hizmetler
a-Hastahane hizmetleri

8-Turizm ve Seyahat İle İlgili Hizmetler
a-Oteller ve lokantalar
b-Seyahat acentalarõ ve tur operatörü hizmetleri
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9-Ulaştõrma Hizmetleri
a-Deniz taşõmacõlõğõ hizmetleri
b-Hava taşõmacõlõğõ hizmetleri
c-Demiryolu taşõmacõlõğõ hizmetleri
d-Kara taşõmacõlõğõ hizmetleri

Türkiye�nin GATS kapsamõnda sunduğu hizmetler taahhüt listesi, gelişmekte olan
ülkeler tarafõndan sunulan tekliflerin en kapsamlõsõ ve en ilerilerinden biri olup, bazõ
gelişmiş ülke teklifleri ile boy ölçüşecek niteliktedir.

Türkiye�nin özel taahhütleri GATS�õn sektörel sõnõflandõrma listesinde yer alan 155
hizmet faaliyetinden 72�sine tekabül etmektedir. Listelenmeyen hizmetler için bir inceleme
yapõldõğõnda; mesleki hizmetlerde bazõ hizmet dallarõnõn Türk vatandaşlõğõna bõrakõlmasõ
nedeniyle (doktorluk, diş hekimliği, veterinerlik, hemşirelik gibi) taahhütte bulunulmadõğõ,
bazõ sektörlerde ise (Araştõrma Geliştirme Hizmetleri, Gayrimenkul Kiralama Hizmetleri,
Dağõtõm Hizmetleri gibi) genel olarak bu hizmetlere ilişkin, özel olarak da yabancõlarõn bu
pazara girişini düzenlemeye yönelik mevzuatõn bulunmamasõ nedeniyle taahhütte
bulunulmadõğõ, iç su taşõmacõlõğõnõn kabotaj nedeniyle yabancõlara kapalõ olmasõ ve uzay
taşõmacõlõğõ gibi sektörlerde de ülkemizde uygulama alanõ bulunmadõğõndan taahhütte
bulunulmadõğõ görülecektir. Buna mukabil Türkiye�nin özel taahhütler listesindeki kapsama
oranõ yaklaşõk % 46.6 olup, gelişmekte olan ülkeler ortalamasõnõn (% 18) hayli üzerinde
olan bu oran söz konusu ülkeler grubu içerisinde en yüksek oranlardan birisini
oluşturmaktadõr. Hiç kuşkusuz, bu olgu 72 hizmet alt sektörünün tam anlamõyla
liberalizasyona açõlmasõ anlamõna gelmemektedir. Pazara girişe ilişkin sõnõrlama ve
koşullarla, ulusal muameleye ilişkin koşul ve nitelikler liberalizasyonun da sõnõrlarõnõ
çizmektedir. Esasen GATS�õn amacõ nihai olarak tüm hizmet sektörlerinde tam
liberalizasyonu sağlamak ise de, kõsa vadede hizmetlerin liberalizasyonundan ziyade
ülkelerin mevcut durumlarõnõn ortaya çõkarõlmasõ, mevcut durumun gelecekte daha
kõsõtlayõcõ unsurlar içermeyeceğinin tüm üyelere listeler yoluyla deklare edilmesidir. Bu
açõdan bakõldõğõnda, başlangõç noktasõ olarak ülkemizin taahhüt listesinin oldukça gelişmiş
olarak nitelendirilmesi mümkündür.

Türkiye � Taahhüt Listesi

Genel Taahhütler

Taahhüt listesinde yeralan tüm sektörler için geçerli olan taahhütler listenin en
başõnda genel taahhütler başlõğõ altõnda belirtilmektedir. Pazara giriş ve milli muamele
açõsõndan yabancõ hizmet sunucularõnõn mevzuatõmõzdaki durumlarõnõn genel anlamda
incelendiği bu bölümde taahhüt listesinin mantõğõna uygun olarak dört hizmet sunum şekli
(1- Sõnõrötesi Ticaret, 2- Yurtdõşõnda Tüketim, 3-Ticari Varlõk, 4- Gerçek Kişilerin Varlõğõ)
açõsõndan yürürlükte olan mevzuat incelenmiştir.
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Pazara Giriş Koşullarõ açõsõndan incelendiğinde, ilk iki hizmet sunum şeklinde
herhangi bir kõsõtlama olmadõğõ görülmektedir. Ancak üçüncü hizmet sunum şekli olan ticari
varlõk oluşturma konusunda, yabancõlarõn en az 50.000 ABD Dolarõ sermaye ile aşağõda
belirtilen şekillerde yapacaklarõ yatõrõmlara Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü�nce izin
verilmektedir:

-anonim veya limited şirket kurulmasõ,
-6224 sayõlõ Yabancõ Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde tescil edilmiş olan

portföy yatõrõmlarõ da dahil olmak üzere, hisse alõnmasõ
-şube açõlmasõ,
-irtibat bürosu kurulmasõ.

Mevcut yabancõ sermayeli şirketlerce veya müşterek teşebbüslerce yeni bir iş
alanõnda ve mevcut bir şirkete katõlõm veya devralma şeklinde yapõlan yatõrõmlarda izin
gerekmektedir. Aynõ iş alanõndaki yatõrõmlar için yapõlacak başvurular genel olarak kabul
edilmektedir.

Gayrimenkul edinimi konusunda ise, yabancõ sermaye mevzuatõna göre, yatõrõmcõnõn
izin verilmiş olan faaliyetiyle ilgili olmasõ kaydõyla yabancõ firmalarõn Türkiye�de
gayrimenkul edinmelerine izin verilmektedir. Ancak yabancõlar tarafõndan kontrol edilen
şirketlerin gayrimenkul alõmõ ve satõmõ işiyle iştigal etmeleri yasaktõr.

Tekeller konusundaki düzenlemeye göre ise, devlet tekelinde olan posta hizmetleri
ve telekomünikasyon, demiryollarõ; liman ve iskele yönetimi; nakit olan piyangolar, spor-
toto ve kamu hizmet kurumlarõ özel yatõrõma kapalõdõr.

Dördüncü hizmet sunum şekli olan gerçek kişilerin varlõğõ, aşağõda belirtilen
kategorilerdeki kişilerin ülkeye girişi ve geçici süre kalmalarõ haricinde kõsõtlanmõştõr:

A) İdari ve Teknik Personel: Yabancõ bir hizmet üreticisinin şubesinde, tabi
şirketinde, bağlõ şirketinde veya temsilciliğinde istihdam edeceği aşağõda belirtilen idari ve
teknik personel için çalõşma izinleri yetkili otoriteler tarafõndan Yabancõ sermaye
mevzuatõna ve yabancõlarõn istihdamõyla ilgili Kanunlara göre verilmektedir. Çalõşma
izinleri 2 yõl geçerlidir ve bu süreden sonra yenilenmesi gerekmektedir. Çalõşma iznine ek
olarak, İçişleri Bakanlõğõ aynõ personele 2 yõl süreli oturma izni vermektedir. Bu izin
çalõşma izninin yenilenmesine paralel olarak uzatõlmaktadõr.

(Taahhüt listesindeki mevcut durum yukarõda ifade edildiği gibi olmakla birlikte,
1998 yõlõnda 5683 sayõlõ kanunun 9. maddesinde 4360 sayõlõ kanunla yapõlan ve ikamet
tezkerelerinin süresi hususunda yeni bir düzenleme getiren değişiklikten sonra, çalõşma

izninin süresine bağlõ kalõnarak 5 yõl geçerli olabilecek çalõşma meşruhatlõ ikamet tezkeresi
tanzim edilebildiği gibi bu süre mütekabiliyete göre 5 yõlõn üstüne çõkabilmektedir. Taahhüt

listemizin revizyon çalõşmalarõ sõrasõnda bu değişiklik listeye yansõtõlacaktõr.)

İdareciler-Yöneticiler:
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Bir  kuruluşu veya kuruluşun bir bölümünü yöneten ve sadece kuruluşun yüksek düzeydeki
yöneticilerinden, yönetim kurulundan veya hissedarlarõndan emir alan kişilerdir.

Uzmanlar:
Bir kuruluşta, hizmetler alanõnda, araştõrma teçhizatõnda, teknikte veya kuruluşun
idaresindeki bilgisinden dolayõ ileri derecede ustalõğõ olan ve belirli bir hizmetin
sağlanmasõnda zorunlu olan yüksek vasõflõ kişilerdir.

B) Hizmet Satõcõsõ: Türkiye'de, iş toplantõlarõna, hizmet satõşõ için görüşmeler de
dahil olmak üzere iş sözleşmelerine katõlmak ve hizmet satmak için sözleşmeler yapmak ve
iş görüşmesi veya benzeri faaliyetler için 30 günden fazla kalmayan gerçek kişilerin
(hizmet-satõcõsõnõn  tanõmõ aşağõda yapõlmaktadõr) çalõşma ve oturma izni almasõ
gerekmemektedir.

Hizmet  Satõcõsõ:
Bir kuruluş tarafõndan iş veya vekillik verilen ve başka bir üye ülkede işvereni olan veya
vekilliğini aldõğõ kuruluş adõna hizmet satõşõnõ gerçekleştirmek amacõyla geçici süre kalan
kişiler anlamõna gelmektedir. Hizmet satõcõlarõ doğrudan halka hizmet satõşõ yapamazlar.

Milli Muamele koşullarõ açõsõndan incelendiğinde ise, belirli kanunlarla sadece Türk
vatandaşlarõna tahsis edilen mesleki hizmetler, yabancõlar tarafõndan ne hizmet üreticisi ne
de hizmet üreticisinin personeli tarafõndan  sunulamaz. Diğer taraftan Türk asõllõ yabancõlar,
İçişleri Bakanlõğõndan izin alarak Türk vatandaşlarõna tahsis edilmiş mesleklerde
çalõşabilirler. Türk vatandaşlarõna tahsis edilmiş meslekler şunlardõr:

1. Doktorluk 2. Eczacõlõk 3. Hemşirelik 4. Veterinerlik 5. İlaç üreten fabrikalarõn
sorumlu yöneticiliği 6. Rehberlik  7. Özel hastanelerin sorumlu yöneticiliği 8. Tur
acentalarõnõn sorumlu yöneticiliği 9. Gazetelerin yöneticiliği       10. Diş Hekimliği 11.
Noterlik 12.Yöneticiler ve kalifiye personel dõşõnda Serbest Ticaret Bölgesinde çalõşmak 13.
Kõyõ ticareti ve bununla ilgili faaliyetleri yapmak   14. Gözlükçülük 15. Laboratuar
hizmetiyle ilgilenen doktorluk, eczacõlõk ve veterinerlik 16.Türk Mahkemelerinde avukatlõk
yapmak 17-Muhasebecilik Yeminli Mali Müşavirlik

Bu listede, vergiyle, ihtiyati ve profesyonel yetki gereklilikleriyle, göç tedbirleriyle
ilgili Türk mevzuatõ ayrõca belirtilmemiştir.

Sektöre ilişkin taahhütler bölümünde ise ilk olarak mesleki hizmetler incelenmiş
olup, uzmanlõk gerektiren hizmetler başlõğõ altõnda Hukuk Hizmetleri, Muhasebecilik,
danõşmanlõk ve defter tutma hizmetleri, Mühendislik ve Mimarlõk Hizmetleri yeralmaktadõr.

Hukuk Hizmetleri sadece yabancõ ve uluslararasõ yasalarla ilgili danõşmanlõk
hizmetiyle sõnõrlanmõş olup, pazara giriş koşullarõnda yabancõlara uygulanan herhangi bir
kõsõtlama bulunmamaktadõr. Milli muamele koşullarõ için ise sadece üçüncü hizmet sunum
şeklinde(ticari varlõk) bir kõsõtlama bulunmaktadõr. Türk mahkemelerinde avukatlõk sadece
Türk vatandaşlarõna tahsis edilmiştir.
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Muhasebecilik, danõşmanlõk ve defter tutma hizmetlerinde ise pazara giriş kolonunda
birinci ve dördüncü hizmet sunum şekilleri yabancõ hizmet sunucularõna kapalõ bulunurken,
ikinci hizmet sunum biçiminde herhangi bir kõsõtlama bulunmamaktadõr. Ticari varlõk
kurabilme açõsõndan ise serbest muhasebeci mali müşavirler (yabancõ serbest muhasebeci
mali müşavirler, karşõlõklõlõk şartõna bağlõ olarak, Maliye Bakanlõğõ�nõn teklifi üzerine
Başbakanõn onayõ ile yetkilendirilirler. Yabancõ mali müşavirler; muhasebecilik, vergi
danõşmanlõğõ ve mali danõşmanlõk hizmetlerini verebilirler, ancak tasdik yetkileri yoktur.)
ilgili odaya üye olduktan sonra kendi aralarõnda şirket kurabilirler.Anõlan sektörde milli
muamele açõsõndan ise birinci mod kapalõ olup, ikinci modda kõsõtlama bulunmamaktadõr.
Üçüncü modda ise Türk ve yabancõ serbest muhasebeci mali müşavirlerin kurduğu ortaklõk
bürolarda veya şirketlerde yabancõ isim ve ünvanlar kullanõlmaz. (Bu kõsõtlama ilgili
mevzuatta yapõlacak bir değişiklikle kaldõrõlacaktõr.). Dördüncü modda ise, Muhasebecilik
ve Yeminli Mali müşavirlik hizmeti vermek için Türk vatandaşõ olmak gerektiği
belirtilmektedir.

Mühendislik ve mimarlõk hizmetlerinde ise, pazara giriş koşullarõnda herhangi bir
kõsõtlama bulunmamakla birlikte, yabancõlar hizmet sunum şekillerinde 1,3 ve 4. Modlarõ
ancak ilgili odaya geçici üye olduktan sonra verebilmektedirler. Ayrõca, anõlan hizmetlerin
sunumunda milli muamele kõsõtõ da bulunmamaktadõr.

Mesleki Hizmetlerin bir başka bölümü olan bilgisayar ile ilgili hizmetlerin alt
başlõklarõ bilgisayar donanõmõnõn yerleştirilmesiyle ilgili danõşmanlõk hizmetleri, yazõlõm
hizmetleri ve veri işleme hizmetleridir. Anõlan sektörde, bilgisayar mühendisleri pazara
girişte ancak ilgili odaya geçici üye olmalarõ kaydõyla sõnõr ötesi ticaret, ticari varlõk
oluşturma ve gerçek kişi olarak faaliyette bulunma gibi haklardan yararlanabilmektedir.
Milli muamele koşullarõnda ise, herhangi bir kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Diğer mesleki hizmetlerden reklamcõlõk hizmetleri, piyasa araştõrmasõ hizmetleri,
yönetim danõşmanlõğõ hizmetleri ve paketleme hizmetlerinde pazara giriş ve milli muamele
konusunda herhangi bir kõsõtlama bulunmamaktadõr. Öte yandan avcõlõkla ilgili hizmetlerde,
pazara giriş bölümünde sõnõr ötesi ticaret için kuruluş şartõ aranmakta, ikinci ve dördüncü
mod için kõsõtlama bulunmamakta, ticari varlõk kurabilmek içinse A Grubu seyahat
acentalarõna avcõlõk lisansõ almak koşulu getirilmektedir. Milli muamelede ise sadece
yurtdõşõnda tüketim kolonunda bir kõsõt bulunmakta olup, Avcõlõk Komisyonunun kararõna
göre, yabancõlar avcõlõk lisansõ alarak 10 gün süre ile günlük 50 ABD dolarõ ödeyerek
avcõlõk yapabilmektedirler.

Madencilikle ilgili hizmetlerde, pazara girişin sõnõr ötesi ticaret bölümünde kuruluş
şartõ aranmakta, ticari varlõk kurulabilmesi için de Petrol ve Maden Kanunlarõna göre
madencilikle ilgili hizmetler, faaliyet lisansõ gerektirmektedir. Milli muamele koşullarõ
açõsõndan sõnõr ötesi ticaret kolonunda, gerçek kişiler için Türk vatandaşlõğõ şartõ
aranmaktadõr.
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Haberleşme Hizmetleri ise, Posta Hizmetleri, Kurye Hizmetleri ve
Telekomünikasyon Hizmetleri olarak üçe ayrõlmaktadõr. Posta hizmetlerinde hem pazara
giriş hem de milli muamele açõsõndan birinci ve üçüncü hizmet sunum şekillerinde devlet
tekeli bulunmaktadõr. Yurtdõşõnda tüketimde kõsõtlama bulunmamakta, gerçek kişilerin
varlõğõna ise izin verilmemektedir.

Kurye hizmetlerinde hiçbir kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Telekomünikasyon hizmetlerinde ise, telefon hizmetleri ve paket anahtarlamalõ veri
iletişim hizmetleri açõsõndan pazara giriş kolonunda birinci ve üçüncü modda Türk
Telekomünikasyon A.Ş. ayrõcalõklõ operatör konumunda bulunmaktadõr. Bu ayrõcalõk hakkõ
31.12.2003 yõlõnda sona erdirilecektir. Gerçek kişilerin varlõğõna hem pazara giriş hem de
milli muamele açõsõndan genel taahhütler kõsmõnda belirtilenler dõşõnda izin
verilmemektedir. Milli muamele kolonunda başka bir kõsõtlama bulunmamaktadõr.

 Devre anahtarlamalõ veri iletişim hizmetleri,  Teleks hizmetleri, Faksimile
hizmetleri ve özel kiralõk devre hizmetlerinde pazara girişin birinci ve üçüncü modlarõnda
bu alanda faaliyet gösteren özel  şirketler arasõnda bağlantõ kurulmasõ yasaktõr. Lisanslar ve
izinler sadece lisans konusu işle ilgili faaliyette bulunan ve Türkiye'de kayõtlõ şirketlere
verilir. Türk vatandaşlarõnõn toplam payõ % 51'den az olmamalõdõr. İkinci hizmet sunum
şeklinde kõsõtlama bulunmazken, gerçek kişilerin varlõğõ hem pazara giriş hem de milli
muamelede, genel taahhütler kõsmõnda belirtilenler dõşõnda kapalõ bulunmaktadõr.

Telgraf hizmetlerinde, pazara giriş koşullarõnõn sõnõr ötesi ticaret kolonunda için
Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü ayrõcalõklõ hizmet sunucusudur.Yurtdõşõnda tüketimde
kõsõtlama bulunmamakta, ancak gerçek kişilerin varlõğõ genel taahhütler kõsmõnda
belirtilenler dõşõnda kapalõdõr. Milli muamelede ise, gerçek kişilerin varlõğõ yine genel
taahhütler kõsmõnda belirtilenler dõşõnda kapalõdõr.

Diğer telekomünikasyon hizmetlerinde(Analog mobil hizmetler/GSM, çağrõ
hizmetleri, kablolu TV) yabancõ hizmet sunucusu pazara girişte birinci ve üçüncü modda
Ulaştõrma Bakanlõğõ veri ağõ faaliyeti için özel şirketlere bilinen kriterler çerçevesinde lisans
ve yetki verebilmektedir. Bu şirketler arasõnda bağlantõ kurulmasõ yasaktõr. Lisanslar ve
izinler sadece lisans konusu işle ilgili faaliyette bulunan ve Türkiye'de kayõtlõ şirketlere
verilir. Türk vatandaşlarõnõn toplam payõ % 51�den az olmamalõdõr. Dördüncü mod, hem
pazara giriş hem de milli muamele açõsõndan genel taahhütler kõsmõnda belirtilenler dõşõnda
kapalõdõr.

Müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri açõsõndan pazara girişin sõnõr-ötesi
ticaret kolonunda belirli koşullar dõşõnda kõsõtlama bulunmamaktadõr. Bu koşullar şöyle
sõralanabilir: Firmalarõn sorumlu mühendis ve mimarlarõ ilgili odanõn geçici üyeleri olmak
zorundadõrlar. Yabancõ müteahhitler veya yabancõ kuruluşlar, devlet daireleri veya kamu
veya özel sektörlerdeki gerçek ve tüzel kişilere karşõ re'sen veya yerli kuruluşlarla
müştereken taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlõk ile ilgili işlerde, TMMOB(Türkiye
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Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği)�nin uygun görüşü üzerine Bayõndõrlõk Bakanlõğõnõn
kararõyla yabancõ uzmanlar çalõştõrabilirler. Yukarõda değinilenlerden başka faaliyetlerde
mühendis ve mimar kullanõlabilmesi TMMOB İdare Heyetinin uygun görüşü üzerine
Bayõndõrlõk Bakanlõğõnõn kararõyla mümkündür. Yalnõz devlet daireleri ile resmi ve özel
kuruluş ve şahõslar tarafõndan istişari vazifelerle getirilen ve teknik eğitim için gelenler bu
kurala tabi değildirler. Bu şahõslar bunlarõn haricinde mesleki faaliyette bulunamazlar.
Türkiye'de bir aydan fazla kalmak isteyen yabancõ mühendis ve mimarlar, geçici üye
olabilmek için ilgili odaya başvurmak zorundadõrlar. Pazara giriş kolonunda ikinci ve
dördüncü modda kõsõtlama bulunmazken, ticari varlõk oluşturma konusunda Müteahhitlik
Hizmetlerinde yerleşik olmayanlar tarafõndan uluslararasõ ihaleler için Türkiye'de
oluşturulan adi ortaklõklar hariç, Medeni Kanuna göre adi ortaklõk kurmak, Hazine
Müsteşarlõğõ�nõn  bağlõ olduğu Bakanlõğõn iznine tabidir. Milli muamele konusunda ise, sõnõr
ötesi ticarette yatõrõmcõ kamu kuruluşlarõ, dõş finansmanõ uluslararasõ kuruluşlardan sağlanan
projeler dõşõnda kalan ve Türkiye'de uygulanan teknoloji ile çözümlenebilen ve patent
konusu olmayan yatõrõmlarõn mühendislik, mimarlõk ve danõşmanlõk hizmetlerinden
kendilerince yapõlamayanlarõ, öncelikle yurtiçi firmalarõna yaptõrõrlar. Devlet ihalelerinde,
milli firmalar lehine hangi orana kadar ayõrõm yapõlacağõ Bakanlar Kurulunun kararõ üzerine
Bakanlõkça tespit edilir,  uygun bedelin tespitinde yerli firmalar lehine %15�e kadar avantaj
sağlanabilir, ancak bu hususun ve oranõn (ayrõca yerli ve yabancõ firma ortaklõğõ halinde
uygulanacak sistemin) ihale sözleşmesinde belirtilmiş olmasõ gerekir. Milli muamelenin
diğer üç modunda kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Eğitim hizmetlerinin; ilk, orta ve diğer öğretim hizmetleri kõsmõnda, birinci ve
üçüncü hizmet sunum biçimlerinde yalnõz yabancõ uyruklu öğrencilerin devam edebileceği
uluslararasõ öğretim kurumlarõ (mesleki ve teknik okullar da dahil) yabancõ uyruklu gerçek
ve tüzel kişiler tarafõndan, doğrudan veya Türk vatandaşlarõyla ortaklõk yolu ile açõlabilir.
İkinci modda kõsõtlama bulunmazken, gerçek kişilerin varlõğõ konusunda yabancõ uyruklu
öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn izni olmadan ilk ve orta öğretim kurumlarõnda
çalõşamazlar. Milli muamelede herhangi bir kõsõtlama bulunmamaktadõr. Yüksek öğretim
hizmetlerinde ise; bir, iki ve dördüncü modlarda kõsõtlama bulunmazken, üçüncü modda
�Özel üniversiteler yalnõz Medeni Kanuna göre oluşturulan ve yönetiminin çoğunluğu Türk
vatandaşlarõna ait olan vakõflar tarafõndan Bakanlar Kurulunun izniyle kurulabilirler.�
denmektedir. Milli muamelede ise herhangi bir kõsõt bulunmamaktadõr.

Çevre hizmetleri; kanalizasyon hizmetleri, çöplerin kaldõrõlmasõ hizmetleri ve
sağlõkla ilgili hizmetler alt başlõklarõ altõnda üçe ayrõlmaktadõr. Tüm bu hizmetlerde, pazara
giriş ve milli muamele koşullarõnõn birinci hizmet sunum biçimi yabancõlara kapalõ
bulunurken, diğer üç hizmet sunum şeklinde kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Mali hizmetler konusunda ise öncelikli olarak mali hizmetlerdeki bütün sektörlere
uygulanan tedbirlerden sözetmek gerekmektedir. Bankacõlõk sektöründe milli muamele
açõsõndan kõsõtlama bulunmamakla birlikte, pazara giriş kolonunda ticari varlõk oluşturma
açõsõndan bazõ kõsõtlar mevcuttur. Anonim Ortaklõk şeklindeki bir bankanõn kurulmasõ ve
yabancõ ülkelerde kurulmuş bir bankanõn açacağõ ilk şubesi için Bankacõlõk Düzenleme ve
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Denetleme Kurulu�ndan izin alõnmasõ şarttõr. Yeni çõkarõlacak yönetmelikle benzer bir
hüküm getirilebilir. Kuruluş iznini takiben, bankalarõn mevduat kabülü veya bankacõlõk
işlemleri yapmak için ayrõca Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu�ndan izin
almalarõ gerekmektedir. Bankalarõn ilave şube açmalarõ, Bankacõlõk Düzenleme ve
Denetleme Kurulu�nca belirlenen kriterleri ve standart oranlarõ gerçekleştirmelerine
bağlõdõr. Kurulmuş bankalarõn şube açmalarõ serbesttir, ancak Kurul gerektiğinde ilave şube
açmayõ izne tabi kõlabilir. Şube veya  temsilcilik bürolarõ kurmak isteyen yabancõ bankalarõn
kurulduklarõ veya faaliyette bulunduklarõ ülkelerde bankacõlõk işlemleri yapmalarõnõn
yasaklanmamõş olmasõ şarttõr. Bankalar Kanununa göre, yabancõ banka şubele-rinin kredi
limitleri, dünya çapõndaki sermaye miktarõndan ziyade şubelerinin  sermayesine göre
belirlenir. Yerli ve yabancõ bankalarõn kuruluşu ve yabancõ bankalarõn ilk şubesi; aynõ
miktarda minimum sermaye koşuluna tabidir. Sermayenin %10, %20, % 33 ve % 50 sini
veya bu oranlarõn yukarõsõnõ temsil eden paylarõn edinilmesi veya devri Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurulu�nun iznine tabidir.

Sigortacõlõk sektörü söz konusu olduğunda, aynõ şekilde milli muamele koşullarõnda
herhangi bir kõsõtlama bulunmayõp, pazara giriş koşullarõnõn üçüncü kolonunda birtakõm
kõsõtlamalar bulunmaktadõr. Türkiye'de kurulacak sigorta ve reasürans şirketlerinin anonim
ortaklõk ya da mütüel şirket olmasõ şarttõr. Yabancõ sigorta ve reasürans şirketleri Türkiye'de
şube açarak da faaliyette bulunabilirler. Bununla birlikte, reasürans şirketleri yukarõda
belirtilen kurulma esaslarõnõ yerine getirmeden de reasürans faaliyetinde bulunabilirler.
Sigorta ve reasürans şirketinin kurulmasõ veya yabancõ bir sigorta veya reasürans şirketinin
açacağõ şube için Devlet Bakanlõğõ'nõn ön izni gerekmektedir. Kuruluşu takiben, sigorta
veya reasürans faaliyetine başlamak için Hazine Müsteşarlõğõ'ndan faaliyet izni alõnmasõ
gerekmektedir. Sermayenin %10, %20, %33 ve %50'sini veya bu oranlarõn yukarõsõnõ temsil
eden paylarõn edinilmesi veya devri Hazine Müsteşarlõğõ�nõn iznine tabidir. Ticari varlõk ve
gerçek kişilerin varlõğõ konusundaki düzenlemeye göre ise, gerçek kişilerin brokerlik
faaliyetinde bulunmalarõ için veya bir sigorta ve reasürans brokerlik şirketinin kurulabilmesi
veya yabancõ bir sigorta ve reasürans brokerlik şirketinin Türkiye'de şube açmasõ için
Hazine Müsteşarlõğõ'nõn ön izin ve faaliyet izni vermesi gerekmektedir. Bu tür bir şirket A.Ş.
veya limited şeklinde kurulmalõ ve asgari ödenmiş sermaye şartlarõnõ yerine getirmelidir.
Sigortacõlõğa yardõmcõ hizmetlerle ilgili olarak, yabancõlar  sadece danõşmanlõk ve  risk
tayini hizmetleri için ticari varlõk oluşturabilirler. Dördüncü hizmet sunum biçimi olan
gerçek kişilerin varlõğõ açõsõndan ayrõ bir düzenlemede ise, sigorta ve reasürans brokerlik
faaliyetinde bulunan gerçek kişilerin Türkiye'de ikamet etmeleri ve kendi ülkelerinde en az
5 yõllõk bir brokerlik tecrübeleri olmasõ gerekmektedir.

Menkul Kõymetler Piyasasõ için geçerli olan pazara giriş koşullarõ sadece ticari varlõk
oluşturma anlamõna gelen üçüncü hizmet sunum şekli için geçerli bulunmakta olup, diğer
hizmet sunum biçimlerinde kõsõtlama bulunmamaktadõr. Sermaye piyasasõ kuruluşlarõnõn
(Sermaye Piyasasõ Kanununa göre, sermaye piyasasõ kurumlarõ şunlardõr: a) Bankalar ve
banka dõşõ aracõ kurumlar, b) Yatõrõm Ortaklõklarõ,c) Yatõrõm Fonlarõ, d) Takas odalarõ,
derecelendirme, denetleme ve danõşmanlõk kurumlarõ gibi sermaye piyasasõnda faaliyet
göstermesine izin verilen diğer kurumlar.) kurulmasõ için Sermaye Piyasasõ Kurulundan izin
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alõnmasõ şarttõr. Yatõrõm ortaklõğõ kurmak veya yatõrõm ortaklõğõnõn sermayesini arttõrmak
için Kurula başvuran Bankalar ve Sigorta Şirketleri, başvurularõn  sonuçlanmasõ için Hazine
Müsteşarlõğõ'nõn uygun görüşünü almak zorundadõrlar. Türkiye'de kurulu menkul kõymetler
aracõ kurumlarõ tarafõndan açõlacak olan şubeler ve acentalar da Kurul'un iznine tabidir.
Halihazõrda kurulu bir aracõ kurumun sermayesinin % 5'inin veya daha fazlasõnõn bir
hissedar (gerçek veya tüzel kişi) tarafõndan edinilmesi için Kurul'un izni gerekmektedir.
Aracõ kurumlar, yatõrõm şirketleri, portföy işletmeleri ve derecelendirme kuruluşlarõ sadece
A.Ş. olarak kurulabilirler. Yabancõ aracõ kurumlarõn şube ve temsilcilik açmalarõna izin
verilmemektedir. Ayrõca, tüm sermaye piyasasõ kuruluşlarõnõn ve bankalarõn faaliyetleri
Kurul'un iznine tabidir. Kurul izin verirken kuruluşlarõn gerçekleştireceği işlemler için �izin
sertifikasõ� çõkarõr. Derecelendirme kuruluşlarõnõn, Kurul tarafõndan tanõnan bir uluslararasõ
derecelendirme kuruluşuyla �know-how� anlaşmasõ olmasõ gerekmektedir. Kurul tarafõndan
tanõnan bir uluslararasõ derecelendirme kuruluşuyla ortaklõk durumunda ise, uluslararasõ
derecelendirme kuruluşunun yerli derecelendirme kuruluşundaki ortaklõğõnõn % 25'den az
olmamasõ gerekmektedir. Milli muamele koşullarõnda herhangi bir kõsõtlama
bulunmamaktadõr.

Diğer mali hizmetler ise, finansal kiralama hizmetleri, faktoring ve tüketici kredileri
hizmetleri, yetkili müesseseler(döviz satõcõlarõ) ve kõymetli madenler borsasõ olarak dörde
ayrõlmaktadõr. Finansal kiralama hizmetlerinin üçüncü hizmet sunum biçiminde bazõ
kõsõtlamalar bulunmaktadõr. Finansal kiralama şirketleri (a) A.Ş. şeklinde ve (b) şirketin
şubesini açarak, ve de yabancõ bir finansal kiralama şirketinin şubesini açarak kurulabilirler,
(b) durumunda Hazine Müsteşarlõğõnõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõnõn iznini almak
gerekmektedir. Milli muamele açõsõndan ise, gerekli olan asgari ödenmiş sermaye, yabancõ
finansal kiralama şirketinin şube açmasõnda, yeni şirket kurmasõndan daha fazladõr.
Faktoring ve tüketici kredisi hizmetlerinde, yine pazara girişin üçüncü modunda, faktoring
şirketleri ve tüketici kredisi şirketleri A.Ş. olarak  kurulmak zorundadõr. Bu şirketlerin
kuruluşunda Hazine Müsteşarlõğõnõn ön izni gerekmektedir. Milli muamelede kõsõt
bulunmamaktadõr. Yetkili müesseseler içinse pazara girişin üçüncü modunda anonim
ortaklõk şeklinde kurulmasõ şart olan yetkili müesseselerin faaliyette bulunmak için Hazine
Müsteşarlõğõnõn iznini almalarõnõn gerekli olduğu belirtilmektedir. Milli muamele şartlarõnda
ise kõsõtlama bulunmamaktadõr. Kõymetli madenler borsasõnda pazara giriş koşullarõnõn
üçüncü ve dördüncü modunda, Kõymetli maden aracõ kuruluşlarõ (bankalar, yetkili
müesseseler, kõymetli maden aracõ kuruluşlarõ ve de yerleşik veya yerleşik olmayan gerçek
ve tüzel kişiler) Hazine Müsteşarlõğõndan faaliyet izni aldõktan ve İstanbul Altõn Borsasõ
tarafõndan kayõt edildikten sonra İstanbul Altõn Borsasõnda faaliyette bulunabilmektedirler.
Milli muamele şartlarõnda ise kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Sigortacõlõk ve sigortacõlõkla ilgili hizmetlerin dolaysõz sigorta alt başlõğõnda iki ayrõ
bölüm (Hayat-dõşõ ve hayat) yeralmaktadõr. Hayat-dõşõ sigortada sõnõr-ötesi ticaret ve
yurtdõşõnda tüketim modlarõ aşağõdaki hususlar dõşõnda kapalõ bulunmaktadõr. a) Yabancõ
kredi ile satõn alõnan veya yurt dõşõndan finansal kiralama yoluyla kiralanan uçak, helikopter
ve gemiler için kredi ve finansal kiralama sözleşme süresi ile sõnõrlõ olmak üzere
yaptõrõlacak tekne sigortalarõ yurtdõşõnda yapõlabilir. b) Gemilerin sorumluluk sigortalarõ c)
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İhracatõ ve ithalatõ yapõlan mallar için nakliyat sigortalarõ d) Seyahat edenlerin, seyahatleri
sõrasõnda yaptõracaklarõ ferdi kaza, hastalõk ve motorlu taşõt sigortalarõ. Pazara girişin üçüncü
ve dördüncü modlarõnda herhangi bir kõsõtlama bulunmamaktadõr. Milli muamelede ise,
birinci, ikinci ve dördüncü hizmet sunum biçimlerinde kõsõtlama bulunmazken, ticari varlõk
oluşturabilmede kamu sektörüne ait araçlar için zorunlu trafik sigortasõ, ödenmiş
sermayesinin çoğunluğu Türk vatandaşlarõna ait olan sigorta şirketleri tarafõndan yapõlõr
şeklinde bir ibare bulunmaktadõr. Hayat sigortasõnda ise, pazara giriş koşullarõnõn  birinci
türü yabancõlara kapalõ, ikinci ve dördüncü modlarda kõsõtlama bulunmazken, ticari varlõk
oluşturma aşamasõnda reel gelir ve kurumlar vergisi belirlenirken, ödenmiş sigorta
primlerinin belirli bir kõsmõ brüt maaştan ve kurum gelirinden düşülmektedir. Bu olanaktan
faydalanabilmek için hayat sigortasõnõn Türkiye'de kurulu bir sigorta şirketi veya şubesi
Türkiye'de bulunan bir yabancõ sigorta şirketi tarafõndan yapõlmasõ gerekmektedir. Milli
muamele koşullarõnda ise kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Dolaysõz sigortadan sonraki alt başlõk olan reasürans ve retrosesyonda ise, pazara
giriş koşullarõ kolonunda sõnõr ötesi ticaret ve yurtdõşõnda tüketim açõsõndan bazõ kõsõtlamalar
bulunmaktadõr. Hayat dõşõ sigorta primlerinin, saklama payõ ayrõldõktan sonra, belirli bir
yüzdesinin Milli Reasürans A.Ş.'ye zorunlu devri gerekmektedir. Eğer sigorta şirketinin
saklama payõ oranõ % 75'e ulaşõrsa zorunlu devir iptal olmaktadõr. Ticari varlõk ve gerçek
kişilerin varlõğõnda ise kõsõtlama yoktur. Milli muamele açõsõndan ise yabancõlara uygulanan
herhangi bir ayrõmcõ husus bulunmamaktadõr.

Diğer alt başlõk olan sigorta aracõlõğõnda, pazara giriş koşullarõ kolonunda sõnõr ötesi
ticaret ve yurtdõşõnda tüketim bağlõ aracõlar (acentalar, prodüktörler) için kapalõdõr. Bağlõ
aracõlar sadece Türkiye'de faaliyet gösterme yetkisi olan sigorta şirketlerinin adõna hareket
edebilirler. Ticari varlõk bağlamõnda ise, sadece sigorta ve reasürans brokerleri ve tam
yetkili acentalar sigortacõlõkla ilgili faaliyetlerde bulunabilirler. Ayrõca idari ve teknik
personel dõşõnda sektör gerçek kişilere kapalõ bulunmaktadõr. Milli muamele açõsõndan
herhangi bir ayrõm yapõlmamaktadõr.

Sigortacõlõğa yardõmcõ hizmetlerde ise, sõnõr ötesi ticaret ve yurtdõşõnda tüketim
sigorta eksperleri ve aktüerleri hariç gerçekleştirilebilmektedir. Ticari varlõk oluşturma
açõsõndan kõsõtlama bulunmazken, gerçek kişilerin varlõğõ sigorta eksperleri ve aktüerleri
hariç mümkün bulunmaktadõr. Milli muamelede ise kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Bankacõlõk ve diğer mali hizmetler açõsõndan, mevduat kabulünde pazara giriş
koşullarõ açõsõndan ilk iki modda kõsõtlama yokken, ticari varlõk kolonunda Bankalar
Kanunu veya özel kanunlara göre yetkili olanlar dõşõnda hiçbir gerçek veya tüzel kişinin
mevduat kabul edemeyeceği belirtilmektedir. Gerçek kişilerin varlõğõ ve milli muamelede
kõsõt yoktur.

Kredilendirme çeşitlerinde, tüketici kredileri açõsõndan tek kõsõtlama pazara giriş
koşullarõnda ticari varlõk oluşturma kolonunda yeralmakta olup, ancak bankalar ve tüketici
kredisi şirketleri tüketici kredisi verebilmektedirler.
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Faktoring kredilerinde de aynõ şekilde pazara giriş koşullarõndaki kõsõtlama, bankalar
ve faktoring şirketlerinin faktoring ile ilgili faaliyetle bulunabilecekleri yönündedir.

İpotek Kredisi ve Ticari Faaliyetlerin Finansmanõnda ise sadece ticari varlõk olarak
bankalar pazara girebilmektedirler.

Finansal kiralama açõsõndan ise, pazara girişte sõnõr ötesi ticaret ve yurtdõşõnda
tüketim açõsõndan sõnõr ötesi kiralama işlemleriyle ilgili kiralama kontratlarõna Hazine
Müsteşarlõğõ tarafõndan izin verilmesi gerekmektedir. Ticari varlõk olarak ise finansal
kiralama şirketleri bu sektörde faaliyette bulunabilmektedir.

Bütün ödeme ve para transferi hizmetlerinde, tek kõsõtlama pazara giriş açõsõndan
ticari varlõk oluşturmada yurt dõşõndaki dövizlerin transferinin, sadece bankacõlõk sistemi
yoluyla gerçekleşebilmesidir.

Garanti ve taahhütlerde pazara giriş koşullarõnõn birinci ve ikinci kolonunda, �Devlet
İhale Yasasõnda belirtilen işlemler için gerekli olan  teminat mektuplarõ  Türkiye'de
faaliyette bulunan bir bankadan elde edilmelidir.� denilmektedir.

Kendi hesabõna veya müşteri hesabõna alõm-satõm bölümünde alt başlõk olarak para
piyasasõ araçlarõ, kambiyo, türev ürünler, döviz kuru ve faiz araçlarõ, devredilebilir menkul
kõymetler ve altõn dahil diğer ciro edilebilir araçlar ve finansal kõymetler bulunmaktadõr.
Para piyasasõ araçlarõnda tek kõsõtlama pazara giriş açõsõndan ticari varlõk oluşturmada
yeralmakta, para piyasasõ araçlarõnõn alõm satõm işlemleriyle bankalar ve menkul kõymetler
aracõ kurumlarõ ilgilenmektedirler. Kambiyo açõsõndan tek kõsõtlama yine pazara giriş
açõsõndan ticari varlõk oluşturmada döviz alõm satõm işlemleri ile bankalar ve yetkili
müesseseler ilgilenmesi şeklinde yeralmaktadõr. Türev ürünlerin alõm satõm işlemleriyle
bankalar ve ilgili aracõ kurumlar ilgilenmektedir. Döviz kuru ve faiz araçlarõndaki tek
kõsõtlama yine pazara giriş açõsõndan ticari varlõk oluşturmada yeralmakta, bu araçlarõn alõm
satõm işlemleriyle de bankalar ve ilgili aracõ kurumlar ilgilenmektedir. Devredilebilir
menkul kõymetlerde tek kõsõtlama yine pazara giriş açõsõndan ticari varlõk oluşturmada
yeralmakta, tek kõsõtlama yine pazara giriş açõsõndan ticari varlõk oluşturmada yeralmakta,
bu araçlarõn alõm ticaretiyle bankalar ve ilgili aracõ kurumlar ilgilenmektedirler. Altõn dahil
diğer ciro edilebilir araçlar ve finansal kõymetlerde tek kõsõtlama yine pazara giriş açõsõndan
ticari varlõk oluşturmada yeralmakta, bu araç ve kõymetlerin alõm satõm işlemleriyle
bankalar ve aracõ kurumlar ilgilenebilmektedir. Sadece değerli maden aracõ kurumlarõ
İstanbul Altõn Borsasõ�nda altõn ticaretiyle ilgilenebilirler.

Satõn alma taahhüdü ve plasman alanõnda tek kõsõtlama yine pazara giriş açõsõndan
ticari varlõk oluşturma bölümünde yeralmakta, SPK tarafõndan kaydedildikten sonra, ihraç
olunacak menkul kõymetler için bu hizmetler  bankalar ve banka dõşõ aracõ kurumlar
tarafõndan sağlanabilmektedir.
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Bankerlik, ülkemizde spesifik düzenlemesi bulunmayan bir alan olduğu için �yeni
mali hizmet� olarak nitelendirilmiş olup, bu alanda yapõlacak düzenlemelerle listemizdeki
pozisyonu netleşecektir.

Aktif ve portföy işletmeciliğinde, tek kõsõtlama yine pazara giriş açõsõndan ticari
varlõk oluşturmada yeralmakta, bu hizmetler bankalar ve banka dõşõ aracõ kurumlarõ ve
potföy yönetimi şirketleri tarafõndan sağlanabilmektedir.

Kollektif yatõrõm yöneticiliğinde, pazara girişin üçüncü kolonunda, �yatõrõm
ortaklõklarõ  ve yatõrõm fonlarõ kollektif yatõrõm yöneticiliği faaliyetinde bulunabilirler.�
denmektedir. Gerçek kişilerin varlõğõ konusunda ise, yatõrõm ortaklõğõnõn yönetim kurulu
üyelerinin çoğunluğunun Türk vatandaşõ olma zorunluluğu vardõr.

Emeklilik fonu işletmeciliği ülkemizde spesifik düzenlemesi bulunmayan bir alan
olduğu için �yeni mali hizmet� olarak nitelendirilmiş olup, bu alanda yapõlacak
düzenlemelerle listemizdeki pozisyonu netleşecektir. Emanet ve saklama hizmetlerinde
pazara giriş açõsõndan getirilen kõsõtlamada �Sermaye piyasasõnda faaliyet gösteren bankalar
ve menkul kõymetler aracõ kurumlarõ müşterilerinin menkul kõymetleri için alõm-satõm
işlemi gerçekleşene kadar emanet hizmeti verebilirler� denmektedir.

Merkezi saklama ve takas hizmetlerinde, pazara girişin üçüncü kolonunda, sadece
Takasbank A.Ş�nin merkezi saklama ve takas hizmeti verebileceği belirtilmektedir.

Mali bilgilerin elde edilmesi ve transferinde, ayrõca danõşmanlõk, aracõlõk ve diğer
yan hizmetlerde herhangi bir kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Sağlõkla ilgili sosyal hizmetler, hastane hizmetlerinden oluşmaktadõr. Sektörde sõnõr
ötesi ticaret teknik imkansõzlõklar nedeniyle kapalõ bulunmaktadõr. Ayrõca, sözkonusu
hizmetleri yabancõ hizmet sunucularõnõn verebilmesinin önündeki diğer engel, yabancõlarõn
Sağlõk Bakanlõğõnõn izniyle özel hastane kurabilmeleridir.

Turizm ve seyahat ile ilgili hizmetlerde alt başlõklar oteller ve lokantalar, seyahat
acentalarõ ve tur operatörü hizmetleridir. Oteller ve lokantalar bölümünde, sõnõr ötesi ticaret
yine teknik imkansõzlõklar nedeniyle kapalõ olup, gerçek kişilerin pazara girişinde kõsõtlama
bulunmaktadõr. Turizm Bakanlõğõnõn uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanlõğõnõn izni
alõndõktan sonra, turizm teşvik belgesine sahip otel ve lokantalar, yabancõ personel istihdam
edebilirler. Ancak, bir girişimde istihdam edilebilecek yabancõ personel miktarõ, toplam
personelin % 10'unu geçmemelidir. Bu miktar, ilgili Bakanlõğõn izniyle % 20'ye
çõkartõlabilir. Seyahat acentalarõ ve tur operatörü hizmetlerinde pazara giriş bölümündeki
sõnõr ötesi ticaret için kuruluş şartõ aranmaktadõr. Milli muamelede ise sõnõr ötesi ticarette
yabancõ seyahat acentalarõ yurt dõşõna tur düzenleyememektedirler. Ticari varlõk oluşturma
ise milli muamele açõsndan değerlendirildiğinde, seyahat acenteleri tarafõndan Türkiye'ye
düzenlenen turlardan, ülkeye 80.000 US$'lõk  döviz geliri girişi sağlanõrsa, A sõnõfõ seyahat
acentelerinin geçici faaliyet belgeleri, sürekli olanlarõyla değiştirilecektir. Bu işlem için şart
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koşulan döviz miktarõ yabancõ seyahat acenteleri için üç kat daha fazladõr. Yabancõ seyahat
acenteleri için gerekli olan garanti miktarõ, yerli acenteler için gerekli olandan iki kat daha
fazladõr. Yabancõ seyahat acente ve şubeleri, Türkiye Kalkõnma Bankasõ tarafõndan yerli
acentelere verilen kredilerden  yararlanamaz. Yabancõ Seyahat Acenteleri sadece A sõnõfõ
veya geçici A sõnõfõ işletme belgesi alabilirler.Yabancõ seyahat acente şubelerinin işletme
belgesine hak kazanabilmek için Türkiye'ye getirebilecekleri en düşük sermaye miktarõ
Maliye Bakanlõğõnõn uygun görüşüyle Turizm Bakanlõğõnca belirlenir. Gerçek kişiler için
getirilen şart ise turist rehberlerinin Türk vatandaşõ olma zorunluluğudur.

Ulaştõrma Hizmetleri ise, deniz taşõmacõlõğõ hizmetleri, denizcilikte yardõmcõ
hizmetler, hava taşõmacõlõğõ hizmetleri, demiryolu taşõmacõlõğõ hizmetleri ve kara
taşõmacõlõğõ hizmetleri şeklinde sõnõflandõrõlmõştõr.

Deniz taşõmacõlõğõ hizmetlerinin yolcu taşõmacõlõğõ kõsmõnda, sõnõr ötesi ticarette
kabotaj hariç kõsõtlama bulunmamakta, ticari varlõk oluşturmada denizcilik şirketlerinin
Türk bayrağõ taşõyabilmeleri için Türk hissedarlarõnõn  % 51 çoğunluğa sahip olmalarõ
gerekmektedir. Bütün Türk gemileri Türk bayrağõ çekmek zorundadõr. Bir gemi, sadece
sahibi (ya da sahipleri)'nin Türk olmasõ durumunda Türk gemisi sayõlacaktõr. Ancak
aşağõdaki gemiler de Türk gemisi sayõlacaktõr. i) Yönetim Kurulunun çoğunluğu Türk
vatandaşõ olan ve Türk Kanunlarõna göre kurulu teşekkül, müessese, dernek ve tesisler gibi
tüzel kişilerin malõ olan gemiler ii) Türk ticaret siciline tescil edilmiş ve idari kadro ve
temsilcilerinin çoğunluğu Türk vatandaşõ olan ticaret şirketlerinin malõ olan gemiler. Gerçek
kişilerin çalõşmasõ hususunda pazara giriş açõsõndan uluslararasõ deniz taşõmacõlõğõ yapan
gemilerin mürettebatõnõn maksimum  %40'õ yabancõ olabilir denmektedir. Milli muamelede
ise birinci ve ikinci kaptanlõk için Türk uyrukluğu gerekmektedir.

Yük taşõmacõlõğõnda ise, pazara giriş koşullarõnda sõnõr ötesi ticaret bölümünde
kabotaj hariç kõsõtlama bulunmamakta, ancak ticari varlõk oluşturabilmek ve gerçek kişilerin
çalõşma koşullarõnda yolcu taşõmacõlõğõ kurallarõnõn tümü geçerlidir. Milli muamele
kolonunda ise, sõnõr ötesi ticarette denizaşõrõ ülkelere  sevkedilecek kamu sektörü yükleri
için teklif veren veya stratejik  madde taşõyan Türk bayraklõ gemiler, lehlerine  verilecek
ayrõcalõktan yararlanabileceklerdir. (örn: en düşük teklifi veren yabancõ bayraklõ  gemiden %
10 daha fazla navlun verseler dahi, ihaleyi    kazanabileceklerdir). Kamu kuruluşlarõnõn,
belirli ithal mallarõnõ (buğday, kömür, fosfat kayasõ, demir cevheri, gübre, asit gibi) yabancõ
bayraklõ gemilerle taşõyabilmeleri Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnõn izniyle mümkündür.

Gemilerin mürettebatõyla birlikte kiralanmasõnda, pazara giriş açõsõndan kõsõtlama
bulunmamakla beraber, milli muamele kolonunun sõnõr ötesi ticaret bölümünde yabancõlar
tarafõndan kiralanan gemilerin Türk karasularõnda faaliyet gösteremeyeceği belirtilmektedir.
Yurtdõşõnda tüketimde ise, �Türk uyruklular tarafõndan kiralanan gemiler yabancõ gemi
sayõlõrlar ve Türk bayrağõ taşõyamazlar� denilmektedir.

Gemilerin bakõm ve onarõm hizmetlerinde hiçbir kõsõtlama bulunmamaktadõr.
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Denizcilikte yardõmcõ hizmetlerin alt başlõklarõndan, deniz acentalõğõ hizmetleri ve
yük sağlama hizmetlerinde pazara girişin ilk türü(sõnõr ötesi ticaret) kapalõ, üçüncü modda
ise sadece Türkiye�de kurulmuş acentalarõn bu hizmeti verebileceği belirtilmektedir. Milli
muamelede kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Yardõmcõ hizmetlerden bir diğeri olan gümrükleme hizmetlerinde ise teknik
imkansõzlõklar nedeniyle hem pazara giriş hem de milli muamele koşullarõnda sõnõr ötesi
ticaret kapalõ bulunmakta, pazara girişin üçüncü modunda ise sadece Türkiye�de kurulmuş
acentalarõn bu hizmeti verebileceği belirtilmektedir.

Hava Taşõmacõlõğõ hizmetleri ise hava taşõmacõlõğõ hizmetlerinin satõşõ, bilgisayar
rezervasyon sistemleri ve hava araçlarõnõn bakõm ve onarõmõ şeklinde üçe ayrõlmaktadõr.
Hava taşõmacõlõğõ hizmetlerinin satõşõnda tek kõsõtlama pazara girişin sõnõr ötesi ticaret
bölümündeki �yabancõ havayolu şirketleri Türkiye'de satõş bürolarõ açarak biletlerini
satabilirler� şeklindeki hükümdür. Bilgisayar rezervasyon sistemlerinde hiçbir kõsõtlama
bulunmazken, hava araçlarõnõn bakõm ve onarõmõ konusundaki kõsõtlama pazara girişteki
ticari varlõk oluşturma konusunda görülmektedir. Uçak bakõm ve onarõm hizmetlerinin
yerine getirilmesi için Ulaştõrma Bakanlõğõnõn  yetkilendirmesi şarttõr.

Demiryolu taşõmacõlõğõ hizmetlerinde pazara giriş koşullarõnõn ilk ve üçüncü
kolonlarõnda, yurtiçindeki demiryolu taşõmacõlõğõnõn kamu tekeli olduğu yönünde bir ibare
bulunmaktadõr. Herhangi bir milli muamele kaydõ ise bulunmamaktadõr.
Kara taşõmacõlõğõ hizmetlerinde ise yolcu ve yük taşõmacõlõğõnda, hem pazara giriş hem de
milli muamele koşullarõnda sõnõr ötesi ticaret kapalõ bulunmakta, ayrõca pazara girişin ticari
varlõk oluşturma kolonunda uluslararasõ taşõmacõ olmak amacõyla Ulaştõrma Bakanlõğõndan
yetki belgesi alabilmek için Türk vatandaşõ veya ilgili Türk kanunlarõna göre kurulu bir
tüzel kişi olmak şart koşulmaktadõr.

Ayrõca iki hizmet sektöründe ek taahhütler verilmiş bulunmaktadõr.

Telekomünikasyon hizmetlerinde, Bağõmsõz Düzenleyici  Mercii başlõğõ altõnda,
�düzenleyici mercii müstakil olacak ve hiç bir temel telekomünikasyon hizmetinin
sunumundan sorumlu olmayacaktõr� denilmiştir. Düzenleme ve faaliyet gösterme
fonksiyonlarõ ayrõlmõştõr. Ulaştõrma Bakanlõğõ Haberleşme Genel Müdürlüğü aşağõda
belirtilenleri yapmakta sorumlu birimdir: operatörler için gereken koşullarõ düzenlemek,
lisans vermek, gözetim yapmak, telekomünikasyon terminali teçhizatlarõna tip onayõ
vermek. Ayrõca lisans koşullarõ kamuya açõk olacak, lisansõn gerektiği yerlerde başvuruyla
ilgili lisans kriterleri, başvurunun sonuçlanmasõ için gerekli olan süre ve kişisel lisanslarõn
süreleri ve şartlarõ kamuya duyurulacaktõr.

Ek taahhüt listesi verilen diğer sektör ise Deniz Taşõmacõlõğõ Hizmetleridir. Listeye
göre, aşağõdaki hizmetler, uluslararasõ deniz taşõmacõlõğõ hizmet sunucularõna ayrõmcõ
olmayan şartlarda verilmektedir: pilotaj hizmeti, çekme ve kurtarma hizmetleri, erzak, yakõt
ve su sağlama hizmetleri, kõyõ kaptanlõğõ hizmetleri, deniz yardõmcõlõğõ hizmetleri, gemi
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işletmeciliği için gerekli, haberleşme,su ve elektrik sağlama dahil kõyõ hizmetleri, acil bakõm
hizmetleri, demirleme ve ilgili hizmetler, konteyner elleçleme ve yük depolama hizmetleri.
Çoklu taşõmacõlõkta ise taahhüt listesinde, karayolu, kõyõ taşõmacõlõğõ ve ilgili yardõmcõ
hizmetler tam olarak yer almadõğõ takdirde, bir çoklu taşõmacõlõk işletmecisinin deniz
yoluyla taşõnan uluslararasõ kargonun kõyõ içerisine taşõnmasõ amacõyla kamyon ve ilgili
araçlarõ kiralamasõ veya çoklu taşõmacõlõk hizmetini sunabilmek amacõyla bu tür çoklu
taşõmacõlõk faaliyetlerine girmesi ve kullanmasõ mümkün bulunmaktadõr.

4.2.2. Ülkemizin Derogasyon Listesi

Türkiye�nin derogasyon listesinde, ikili anlaşmalarla sağlanan ve üçüncü bir ülkeye
uygulanmamasõ sonucunu doğuran hususlar listelenmiştir. Bunlardan bazõlarõnõ örneklemek
gerekirse; Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõ Anlaşmalarõnda  listede belirtilen
ülkelerle ülkemiz arasõnda ekonomik işbirliği anlamõnda yatõrõmlarõn teşvik edilmesine
ilişkin ülke koşuluna uygun düzenlemeler bulunmakta ve ödemeler dengesindeki zorluklar
nedeniyle gerçekleştirilemeyen transferlere kur riski garantisi verilmektedir.

İkili anlaşmalarla bir diğer ülkeye sağlanan avantajlarõn ve ayrõmcõ muamelenin
listelenmesinin yanõnda, mevzuatlarda yer alan mütekabiliyet içeren maddelerin de
listelenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye�nin derogasyon listesinde, mesleki
hizmetler, telekomünikasyon, ulaştõrma ve bankacõlõk sektörleriyle ilgili mütekabiliyet
maddeleri listelenmiş bulunmaktadõr.

4.2.3. Özelliği Olan Sektörlerde Alõnan Kararlar Çerçevesinde
Ülkemizin Durumu

Gerçek Kişilerin Dolaşõmõ

Bu müzakere grubu, Marakeş�de Bakanlarõn almõş olduğu karar gereği
müzakerelerini 30.6.1995 tarihine kadar tamamlamak üzere kurulmuştur.

Hizmetin sunumuna imkan verecek gerçek kişilerin dolaşõmõna ilişkin (Mode 4)
yapõlan müzakerelerde ana temayõ; özellikle GYÜ�lerin taahhüt listelerindeki �Horizontal
Measures� bölümünde iyileştirme yapõlmasõ, bu bölümde taahhüt üstlenmemiş ülkelerin de
açõlõm yapmalarõna yönelik çalõşmalarõn yapõlmasõ oluşturmuştur.

Marakeş�e giderken ülkemizin, resmi belge olarak yayõnlanan taahhüt listesinde
kişilerin dolaşõmõna ilişkin Mode 4�de yapõlan açõlõmõn gelişmiş ülkelerin seviyesinde
bulunmasõ nedeniyle müzakere sürecinde ülkemiz tarafõndan ayrõca bir iyileştirme
yapõlmamõştõr.

Taahhüt listemizin �Horizontal� bölümünde; a) İdari ve Teknik Personel�e (Yabancõ
bir hizmet üreticisinin şubesinde, bağlõ şirketinde veya temsilciliğinde istihdam edeceği



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                          Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/oik559.pdf68

idareci, yönetici ve uzman kişilere Yabancõ Sermaye Mevzuatõ çerçevesinde 2 yõl geçerli
çalõşma izni verilmektedir. Bu izni müteakip İçişleri Bakanlõğõnca 2 yõl süreli oturma izni
verilmektedir. Bu izin çalõşma izninin yenilenmesine paralel olarak uzatõlmaktadõr.) b)
Hizmet Satõcõlarõ�na (Türkiye�de iş toplantõlarõna, hizmet satõşõ için görüşmeler de dahil
olmak üzere iş sözleşmelerine katõlmak ve hizmet satmak için sözleşmeler yapmak ve benzer
faaliyetler için 30 günden fazla ülkede kalmamak üzere gelen gerçek kişiler) ilişkin
mevzuatõmõz yansõtõlmõştõr. Bu kapsamõn dõşõnda kalan ve istisnai özellikler arzeden gerçek
kişilerin hareketliliği ise taahhüt listemizde ilgili sektörlerin Mode 4�ünde ayrõca
belirtilmiştir.

Gerçek kişilerin dolaşõmõna ilişkin müzakereler 28 Temmuz 1995 tarihinde
sonuçlandõrõlarak Üçüncü Protokole bağlanmõştõr.

Marakeş�de imzalanan Nihai Senet�in ekinde yer alan ülkemiz taahhütlerinde
herhangi bir değişiklik yapõlmadõğõndan Türkiye tarafõndan Üçüncü Protokol�ün
imzalamasõna gerek duyulmamõştõr. Bilindiği üzere, devam eden müzakere süreçleri
içerisinde ülke tekliflerinde herhangi bir iyileştirme yapõldõğõ zaman, orijinal ülke teklifi
değiştiğinden, Nihai Senet�ten sapma yapõlmõş sayõlmakta, dolayõsõyla ülkenin yeni
pozisyonunun resmileştirilmesi, ilgili Protokol�e bağlõ ve buna ek olan yeni listenin resmi
belge olarak yayõmlanmasõ ile sağlanmaktadõr.

Mali Hizmetler

Marakeş�de Nihai Senet�in imzalanmasõ aşamasõnda, mali hizmetler alanõnda
ülkemizin üstlenmiş olduğu taahhütler son derece kapsamlõ tutulmuştur. Aynõ zamanda aktif
bir OECD üyesi olan ülkemizin mali sektördeki gelişmişlik ve rekabet edebilme düzeyi
DTÖ bünyesindeki müzakereler sõrasõnda da kendini hissettirmiştir.

Mali hizmet müzakerelerinin ilk aşamasõ 28 Temmuz 1995 de tamamlanmõş olup,
hazõrlanan İkinci Protokol üye ülkelerin imzasõna açõlmõştõr. Ülkemiz İkinci Protokol�ü 26
Mayõs 1996 tarihinde imzalamõştõr. İkinci Protokol�e göre 1 Kasõm 1997 tarihine kadar DTÖ
üyesi ülkelerin, mali hizmetlerdeki tekliflerini geliştirebilmek için gayriresmi görüşmeler
yapmalarõ ve 1 Kasõm 1997 de başlayan ve 60 gün süren resmi görüşme sürecinde ikili
müzakereler gerçekleştirmeleri öngörülmüştür.

Bu müzakere sürecinde, ABD ve AB  ülkemizden Bankalar Kanunumuzda
mütekabiliyet içeren ve MFN Derogasyon Listemizde yer alan hükmün kaldõrõlmasõnõ ve
mali hizmetler taahhüt listemizin MFN temelinde verilmesini talep etmişlerdir. Bir önceki
taahhütlerimizde olduğu gibi yeni taahhütlerimiz de MFN temelinde verilmiştir, MFN
Derogasyon Listemizde bugün de yer alan bankacõlõkla ilgili mütekabiliyet maddesi,
Bankalar Kanununda yapõlan son  değişiklikle kaldõrõlmõş olduğundan 2000 yõlõ içinde
Derogasyon Listesinden çõkarõlmasõ mümkün olabilecektir.
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Sonuç olarak, Mali Hizmetlerle ilgili müzakere süreci 31 Aralõk 1997 tarihinde
tamamlanmõş, ülke teklifleri Beşinci Protokol�e bağlanmõş ve Türkiye bu Protokol�ü 22
Eylül 1998 tarihinde imzalamõştõr.

Temel Telekomünikasyon Hizmetleri

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde oluşturulan Temel Telekomünikasyon
Müzakere Grubu�nun yaklaşõk iki yõl sürdürdüğü çalõşmalar, Singapur Bakanlar
Konferansõnda ortaya konulan kararlõ tutum ve tavsiyeler sonucunda 15 Şubat 1997
tarihinde hazõrlanan Protokol ve ekleri ile sonuçlandõrõlmõştõr.

Bu müzakerelerde, DTÖ�ne üye ülkelerin Temel Telekomünikasyon (ses, teleks,
faks, telgraf, data, mobil, çağrõ, kablolu TV, kiralõk kanal, vs.) hizmetleri için üye ülkelerin
çoğunda halen geçerli olan tekel hakkõnõn sona erdirilmesi suretiyle, telekom pazarõnõn
liberalizasyonu ve yabancõ yatõrõmcõlarõn faaliyette bulunabilmelerine imkan tanõmak üzere,
ileriki yõllara ilişkin olarak ülke taahhüt listeleri ile �en çok kayrõlan ülke� bazõnda
uyguladõklarõ ayrõcalõklarõ bildirmelerine esas teşkil eden protokol ekleri hazõrlanarak son
haliyle kabul edilmiştir.

Buna göre, başta Avrupa Birliği dahilindeki ülkeler olmak üzere üye ülkelerin 1
Ocak 1998 tarihi itibariyle (Yunanistan 2003) değişik yõllarda telekom pazarlarõnõ rekabete
açmalarõ hususundaki taahhüt listeleri, iyileştirmeler dõşõnda değiştirilmemek kaydõyla
DTÖ�ye üye ülkelere aynõ şekilde uygulanmak üzere, mutabakat altõna alõnmõştõr. Türkiye;
bahse konu hizmetlerden ses, teleks, faks ve kiralõk kanallarla ilgili olanlar için 31 Aralõk
2005 tarihine kadar Türk Telekom�un �exclusive/münhasõr operatör� olarak hizmet vermeye
devam edeceğini, paket ve devre-anahtarlamalõ data şebekeleri ile �analog/digital� mobil
telefon sistemi, çağrõ ve kablolu TV hizmetleri alanõnda Ulaştõrma Bakanlõğõnca lisans
verilmek suretiyle özel şirketler eliyle hizmet sağlanmasõnõn mümkün olduğunu, bu konuda
faaliyet gösterecek şirketin sadece lisans konusu hizmetle iştigal etmek üzere Türkiye�de
kayõtlõ ve % 51 hissesinin Türk vatandaşlarõnca sahip olunma şartõnõ da ayrõca belirtmiştir.

Temel Telekomunikasyon müzakereleri 30 Nisan 1996 tarihinde Dördüncü
Protokol�ün imzaya açõlmasõyla sonuçlandõrõlmõştur. Türkiye Dördüncü Protokol�ü 17
Kasõm 1997 tarihinde imzalamõş bulunmaktadõr.

Deniz Taşõmacõlõğõ Hizmetleri

Ülkemiz, Uruguay Round sürecinde verdiği başlangõç taahhüt listesinde deniz
taşõmacõlõğõ alanõnda da taahhütte bulunmasõna rağmen bu sektörde kapsamlõ bir açõlõmõn
yapõlamamõş olmasõ nedeniyle müzakere süreci Marakeş�de uzatõlmõş ve müzakerelerin 30
Haziran 1996 tarihinde sonuçlandõrõlmasõ öngörülmüştür.

Ülkemiz 30 Haziran 1996 tarihinden önce çeşitli kuruluşlarla yapõlan temaslar
sonucunda başlangõç taahhüt listesinde deniz taşõmacõlõğõ alanõnda üstlendiği taahhütlere ek
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olarak yardõmcõ hizmetler ile çoklu taşõmacõlõk alanõnda yeni taahhütler üstlenmiş ve
iyileştirilmiş taahhüt listesini Sekretarya�ya iletmiştir.

Deniz taşõmacõlõğõ hizmetleri müzakereleri ise Amerika Birleşik Devletlerinin
olumsuz tutumu nedeniyle sonuçlandõrõlamamõştõr. Deniz Taşõmacõlõğõ Hizmetleri Müzakere
Grubu 28 Haziran 1996�da nihai toplantõsõnõ yapmõş olup, alõnan Karar uyarõnca;

-Deniz taşõmacõlõğõ hizmetleri müzakerelerinin askõya alõndõğõ, bu müzakerelerin
GATS�õn 19. maddesine göre başlayacak ilk round hizmetler müzakerelerinde ele alõnacağõ,
19. maddenin 3. paragrafõna göre alõnacak kararlara göre sürdürüleceği ve müzakerelerin
mevcut veya geliştirilmiş taslak taahhüt teklifleri üzerinden devam edeceği,

-Deniz taşõmacõlõğõ hizmetleri ile ilgili müzakereler hakkõnda Ek�in 3. maddesine
göre, sektöre yönelik olarak 1993 Aralõk ayõnda verilen ve Nisan 1994 tarihinde Marakeş�te
imza altõna alõnarak ülkelerin kesin taahhütleri haline gelen özel taahhütlerinden
vazgeçebilecekleri,

-MFN istisna uygulamalarõnõn müzakerelerin tamamlanmasõna değin yürürlüğe
konulmayacağõ hususlarõna yer verilmektedir.

Aralõk 96 da Singapur�da yapõlan I. Bakanlar Konferansõnda da deniz taşõmacõlõğõ
hizmetleri müzakerelerinin, daha liberal ticaret anlayõşõ içerisinde gelecek roundlarda ele
alõnmasõna karar verilmiştir. 

Türkiye bu gelişmeye rağmen iyileştirilmiş taahhüt listesini çekmemiş, taahhüt ve
derogasyon listelerinin geçerliliğini koruduğunu Sekretarya�ya bildirmiştir.

 Mesleki Hizmetler

Mesleki hizmetler konusunda ilk meslek grubu olarak muhasebecilik sektörü ele
alõnmõştõr. Bu çalõşmalarla, muhasebecilik sektöründe çok taraflõ disiplinlerin geliştirilmesi,
uluslararasõ muhasebe standartlarõnõn kullanõlmasõ, bu sektördeki meslek erbabõnõn
taşõyacağõ yeterliliğe ilişkin şartlarõn oluşturulmasõ ve karşõlõklõ tanõnmasõ amaçlanmaktadõr.
İlk olarak bu sektörde şeffaflõğõn sağlanabilmesi amacõyla, Sekretarya tarafõndan üye
ülkelerce cevaplandõrõlmak üzere bir soru formu hazõrlanmõştõr. Türkiye sözkonusu soru
formunu cevaplandõrõrarak Sekretarya�ya iletmiş bulunmaktadõr.

Taahhüt listemizin mesleki hizmetler bölümünde hukuk hizmetleri, muhasebecilik
hizmetleri ile mühendislik ve mimarlõk hizmetlerine ilişkin açõlõmlar yeralmaktadõr.

Mevzuatõmõz gereği muhasebecilik ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri Türk
vatandaşlarõna hasredilmiş meslek olduğundan muhasebecilik alt sektöründe sadece Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlerin (Financial Advisor) yabancõ statüsünde pazara
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girebilecekleri, ilgili Meslek Odasõna üye olmak suretiyle bu hizmetleri sunabilecekleri ve
hizmet sunumu sõrasõnda Milli Muamele açõsõndan Türk hizmet sunucularõ ile aralarõnda
herhangi bir fark bulunmadõğõ ifade edilmiştir. İlgili Yasa�ya göre bu meslek grubunda tüzel
kişilik oluşturulabilmesi sõrasõnda mutlaka meslek mensuplarõnõn biraraya gelmesi
gerekmektedir. Yabancõ meslek mensuplarõnõn kendi aralarõnda kurduklarõ şirketlerde
yabancõ isim kullanabilmeleri mümkün iken Türk vatandaşõ meslek mensuplarõ ile
olabilecek ortaklõklarda yabancõ firma ismi kullanõlabilmesi mümkün bulunmamaktadõr. Bu
bir kõsõtlama olarak görülmekte ve özellikle ABD�nin bu kõsõtlamanõn kaldõrõlmasõ yönünde
talepleri olmaktadõr. Taahhüt listemizde bu kõsõtlamanõn kaldõrõlmasõ yönünde mevzuat
değişikliği yapõlacağõ ifade edilmiş olmasõna rağmen yakõn gelecekte bu değişikliğin
gerçekleştirilemeyeceği sanõlmaktadõr.

Bu sektörde de mütekabiliyet maddesi nedeniyle MFN Derogasyonumuz
bulunmaktadõr.   

4.2.4. Gelecek Hizmetler Müzakere Turuna Hazõrlõk Süreci

Türkiye'nin 27 Temmuz 1999 tarihinde DTÖ Genel Konseyine sunduğu "1999
Bakanlar Konferansõna Hazõrlõk" başlõklõ belgede, genel hatlarõyla ülkemizin 2000 yõlõnda
başlayacak müzakere turunda nelerin hedeflenmesi gerektiği hakkõndaki görüşleri yer
almaktadõr;

-GATS'õn varolan yapõsõ korunmalõ ve müzakereler bu yapõ içinde sürdürülmelidir.
-Daha ileri bir liberalizasyon seviyesine ulaşmak amacõyla gelecek müzakere turu, tüm
sektörleri ve dört hizmet sunum şeklini kapsamalõdõr.
-Üyeler tarafõndan karşõlõklõ çõkar dengeleri gözetilmeli ve tüm katõlõmcõlarõn hak ve
yükümlülükleri adil biçimde belirlenmelidir.
-Üyeler taahhüt listelerinde yeralan, hizmet sektörlerine ve dört hizmet sunum şekline dair
dengesizlikleri azaltmalõdõrlar.
-GATS'õn 4. maddesinin 3. paragrafõnda belirtildiği üzere, az gelişmiş ülkelerin dünya
ticaretine katõlõmõnõn arttõrõlmasõ bakõmõndan az gelişmiş ülkelerin talepleri ve çõkarlarõna
özel önem verilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 2000 yõlõnda başlayacak olan yeni müzakere turu sõrasõnda
mevzuatõmõzõn el verdiği ölçülerde hatta yabancõlarõn girmesinde yarar gördüğümüz
sektörlerde mevzuat değişikliklerine giderek taahhüt listemizin kapsamõnõ arttõrmamõz
gerekecektir. Bu konuya diğer yönüyle baktõğõmõz zaman, özel sektörümüzün hizmetler
alanõnda yurt dõşõnda yaptõğõ yatõrõmlarda karşõlaştõğõ sorunlarõ veya yatõrõm yapmayõ
hedeflediği ülkelerde sõkõntõ yaratacağõna inandõğõ kõsõtlamalarõ, 2000 müzakere turu
esnasõnda sorunlara veya kõsõtlamalara konu olan ülkelerle tartõşma olanağõna sahip
olacaktõr. Bu nedenle yeni müzakere turu öncesinde ve esnasõnda özel sektörümüz ile
koordinasyon içinde bir çalõşma yürütülmesi yararlõ ve gerekli olacaktõr. Yeni bir yüzyõla
girerken başlayacak olan bu müzakere turu esnasõnda, gelişmelerin ülkemiz tarafõndan geniş
bir bakõş açõsõyla izlenmesi ve müzakerelerin sadece ülkemiz hizmetler pazarõna yabancõ
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yatõrõmcõ girişi yönüyle değil, yurt dõşõnda hizmet sunumu yapmakta olan veya hedefleri
arasõnda yurt dõşõna açõlmak bulunan Türk yatõrõmcõlarõnõn diğer ülkelerde karşõlaştõklarõ
kõsõtlamalarõn veya ayrõmcõlõklarõn da müzakere edilmesi  olanağõnõ sağlayacağõ göz önünde
bulundurularak yaklaşõlmasõnõn uygun olacağõ düşünülmektedir.

Ayrõca, yeni başlayacak müzakere roundunda, Hava Taşõmacõlõğõ Sektörü gibi
kapsamõnõn yeniden belirlenmesi için tartõşmaya açõlacak sektörlerde ülke menfaatlerimizi
azami ölçüye çõkarmak için tartõşma kapsamõnda yer alacak sektörlere ilişkin görüşümüzün
belirlenmesinin ve müzakerelerde aktif bir şekilde rol alõnmasõnõn özellikle önem taşõdõğõna
inanõlmaktadõr.

4.3. Türkiye-AB Arasõnda Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi

4.3.1.  AB - Türkiye İlişkisinin GATS Çerçevesinde Hukuki Durumu

Bundan önceki bölümlerde de ayrõntõlõ olarak ifade edildiği gibi, GATS, her üye
ülkenin, herhangi bir diğer üyenin hizmetlerine ve hizmet sunucularõna, diğer bir ülkenin
benzer hizmetleri ve hizmet sunucularõna uygulanandan daha az kayõrõcõ olmayan bir
muameleyi derhal ve şartsõz olarak uygulayacağõnõ hükme bağlamõştõr. (MFN düzenlemesi
Md. 2)

Anlaşmada bu kuralõn istisnasõ, "Ekonomik Bütünleşme" başlõklõ 5 inci madde ile
düzenlenmiştir. Buna göre; GATS üyelerinin kendi aralarõnda hizmet ticaretini
liberalleştirici bir anlaşmaya girmesi veya mevcut böyle bir anlaşmaya taraf olmasõ
engellenmeyecektir.

Ekonomik bütünleşmeyi amaçlayan bir anlaşma, kapsanan sektör sayõsõ, etkilenen
ticaret hacmi ve hizmet sunum şekilleri bakõmõndan kapsamlõ olmalõ, özellikle hizmet
sunum şekillerinden herhangi birini dõşarõda bõrakmamalõdõr. Ayrõca, taraf ülkeler
listelerindeki milli muamele kõsõtlamalarõnõ ortadan kaldõrmalõ ve /veya yeni ve daha fazla
ayrõmcõ niteliği olan önlem getirmemelidirler.

Gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik bütünleşme amaçlõ bir anlaşmaya taraf
olmalarõ halinde, ilgili ülkelerin hem tüm hem de bireysel sektör ve alt sektörlerdeki
gelişmişlik düzeyi de gözönünde bulundurularak, yukarõda ifade edilen şartlarla ilgili olarak
uygun esneklik sağlanacağõ da hükme bağlanmõş bulunulmaktadõr.

4.3.2. Ortaklõk Anlaşmalarõnda Yer Alan Hukuki Çerçeve

Türkiye ile Avrupa Topluluklarõ   arasõndaki hukuki ilişkinin  dayanağõnõ; 12 Eylül
1963 tarihinde Ankara'da imzalanmõş olan "Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu
Arasõnda Bir Ortaklõk Kuran Anlaşma" ( Ankara Anlaşmasõ) teşkil etmektedir.
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Ankara Anlaşmasõ, 1951 yõlõnda Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kurmuş olan
6 ülkenin, 1957 de Roma'da imzalamõş olduklarõ diğer iki Antlaşma ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kurmalarõndan hemen sonra, 1959 yõlõnda
Yunanistan ile aynõ zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile girmiş olduklarõ 4 yõl süren
müzakereler sonucunda imzalanmõştõr. Antlaşma, AET'nu kuran Roma Antlaşmasõnõn
238�nci maddesinde yer alan, "Topluluğa, üçüncü ülkelerle, Devletler Birliği veya
uluslararasõ kuruluşlarla karşõlõklõ hak ve borçlar, ortak eylemler ve özel usuller içeren
ortaklõk kurma imkanõ" tanõyan hüküm gereğince Avrupa Ekonomik Topluluğu tüzel kişiliği
adõna Konsey Dönem Başkanõnca imzalanmõştõr.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasõnda ortaklõk kuran Ankara Anlaşmasõ Türkiye�nin
AB�ne tam üyeliğini hedeflemekte böylelikle Türkiye ile AB arasõnda 4 temel serbestinin
(mallarõn, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşõmõ) sağlanmasõna yönelik
hükümler ihtiva etmektedir.

Antlaşmanõn amacõ 2� nci maddede ve gerekçede  aşağõdaki biçimde belirlenmiştir.
1-Halklar arasõnda daha sõkõ bağlar kurmak.
2-Hõzlandõrõlmõş bir ekonomik gelişme ve dengeli bir ticaret genişlemesi yoluyla heriki
tarafta yaşama şartlarõnõn devamlõ ilerlemesini ve böylece Türk Ekonomisi ile Topluluk
üyesi devletlerin ekonomileri arasõndaki farkõ azaltmak.
3-Türk Ekonomisinin Kalkõnmasõnõn ortaya çõkardõğõ özel sorunlar  gözetilerek belli
sürede Türkiye'ye bir ekonomik yardõm yapõlmasõ.
4-Türk halkõnõn yaşama seviyesinin iyileştirilmesi çabalarõna A.E.T�nun getireceği destek
ile Türkiye'nin Topluluğa katõlmasõnõ kolaylaştõrmak.
5-AET'u kuran Antlaşmanõn esindiği ülküyü birlikte izlemek, barõş ve hürriyet güvencesini
güçlendirmek,

Bu amaca uygun biçimde, taraflar 33 maddede karşõlõklõ taahhüt ve yükümlülükler
altõna girmişlerdir.

Taraflar arasõndaki ortaklõk ilişkisinin, hazõrlõk, geçiş ve son dönem olarak üç
döneme ayrõldõğõ ve hazõrlõk ve geçiş dönemlerinden sonra Gümrük Birliğine dayanan son
döneme geçileceği belirtilerek, son dönemde akit taraflarõn ekonomi politikalarõ arasõndaki
koordinasyonun güçlendirilmesi öngörülmektedir.

Taraflar Ankara Anlaşmasõnda öngörülen hazõrlõk döneminden geçiş dönemine
intikal için şartlarõn oluştuğu düşüncesiyle, Geçiş döneminin gerçekleşme şartlarõnõ
usullerini, sõra ve sürelerini  23 Kasõm 1970 tarihinde imzalanarak 1973 yõlõnda yürürlüğe
giren bir Katma Protokol ile belirlemişlerdir. Ankara Anlaşmasõnõn 30�ncu maddesine göre
Antlaşmanõn ayrõlmaz bir parçasõ olan Katma Protokol  Türkiye ile AB arasõnda geçiş süreci
sonrasõnda (1995 yõlõ sonu itibarõyla) mallarõn serbest dolaşõmõn sağlanmasõ amacõyla
gümrük birliği oluşturulmasõnõn yanõsõra hizmetler, sermaye ve kişilerin serbest dolaşõmõnõn
sağlanmasõ konusunda  hükümler getirmektedir.
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Ankara Anlaşmasõnõn bu amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere kurduğu
mekanizmaya gelince; 6�ncõ ve 22�nci maddeleri gereğince kurulacak bir Ortaklõk
Konseyine "Karar" yetkisi verilmiştir. 23�ncü maddeye göre, bir yanda Türk Hükümetinin
üyelerinden diğer yanda da Topluluk üyesi devletler hükümetleri ile Konsey ve Komisyon
üyelerinden oluşan Ortaklõk Konseyi kararlarõnõ "oybirliği" ile almak zorundadõr.

Ortaklõk Anlaşmalarõmõzõn Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesine İlişkin Hükümleri

 Ankara Anlaşmasõnõn "Geçiş Döneminin Uygulamaya konulmasõ" başlõklõ İkinci
Bölümünün Üçüncü alt bölümünde, "Ekonomik Nitelikteki Sair hükümler" başlõğõ altõndaki
14 ncü madde,

"Akit taraflar, hizmet edimi serbestliği kõsõtlamalarõnõ aralarõnda kaldõrmak için
Topluluğu kuran Antlaşmanõn 55,56 ve 58 ila 65�inci maddelerinden esinlenmekte
uyuşmuşlardõr"hükmünü getirmektedir.

Böylece taraflar (Topluluk ve Türkiye) karşõlõklõ olarak hizmet edimi  serbestliğini
engelleyen kõsõtlamalarõ kaldõrmayõ prensip olarak benimsemişlerdir. Bu kõsõtlamalarõ
kaldõrõrken Roma Antlaşmasõnõn hizmetlerinin serbest dolaşõmõnõ öngören
59,60,61,62,63,64 ve 65�nci maddeleri ile �Yerleşme Hakkõ� başlõğõ altõndaki yer alan
hükümlerden 55,56 ve 58�nci maddelerden esinleneceklerdir.

Roma Antlaşmasõnõn ilgili maddeleri üye ülkeler arasõnda yerleşme (teşebbüs hakkõ)
ve Hizmetlerin Serbest Dolaşõmõ önünde, taraflarõn mevzuatlarõnda mevcut  aşağõdaki türde
kõsõtlayõcõ hüküm ve uygulamalarõn herhangi ortadan kaldõrõlmasõ hükümlerini ihtiva
etmektedir.
•  Hizmet icrasõnõ engelleyen hükümler,
•  Hizmet icrasõnõ bir izin yada lisans alõnmasõ zorunluluğuna bağlayan hükümler,
•  Hizmet icrasõ için gereken iznin verilmesinde ilave koşullar öne süren hüküm ve
uygulamalar,
•  Hizmet icrasõnõ kabul eden ülkede ikamet ve/veya eğitim şartõna bağlayan hüküm ve
uygulamalar,
•  Vergi ve benzeri mali yükümlülükler getirmek suretiyle hizmet icrasõnõ daha külfetli hale
getiren uygulamalar
•  Sözleşmelere taraf olma özellikle iş, kiralama ve işçi çalõştõrma akitleri yapabilme ve
bunlardan doğan tüm haklardan yararlanma,ihale alma, devlet yada diğer kamu hukuku
tüzel kişileri ile yapõlan sözleşmelere taraf olma yada taşaronluk yapmak, devlet yada diğer
kamu hukuku tüzel kişileri tarafõndan verilen izinlerden yararlanma, menkul , gayri menkul
ve fikri mülkiyet haklarõnõ iktisab etme, kullanma ve devretme üzerine sõnõrlama ve koşul
getiren hüküm ve uygulamalar.

Böylelikle ortaklõk anlaşmalarõmõzõn hizmetlerin serbest dolaşõmõ ile ilgili olarak
getirdiği çerçeve dolaylõ olarak belirlenmekte ve taraflarõn yerleşme hakkõ ve hizmet
sunumu  serbestisi üzerindeki tüm sõnõrlama ve ayrõmcõ uygulamalarõ kaldõrarak birbirlerinin
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uyruklularõna ve tüzel kişilerine  milli muamele uygulamasõ ilkeleri Roma Antlaşmasõ
maddeleri referans gösterilerek kabul edilmiş olmaktadõr.

Geçiş Dönemine ilişkin esaslarõ düzenleyen  Katma Protokol, II. Kõsõm, II nci
Bölümünde, 41�nci maddeyle taraflarõn yerleşme hakkõ ve hizmetlerin serbest dolaşõmõnõn
nasõl gerçekleştirileceği konularõndaki usulü biraz daha somut hale getirmektedir.

Katma Protokolün 41�nci maddesine göre akit taraflar aralarõnda yerleşme hakkõ ve
hizmetlerin serbest edimine yeni kõsõtlamalar koymaktan sakõnacaklardõr (stand-still ilkesi).
Aynõ maddenin ikinci fõkrasõ, bu kõsõtlamalarõ Ortaklõk Antlaşmasõnõn 13 ve 14�ncü
maddelerinde yer alan ilkelere uygun olarak, kaldõrmak üzere uygulanacak sõra, süre ve
usulleri tespit etme görevi Ortaklõk Konseyine vermiş ve Ortaklõk Konseyinin bu sõra süre
ve usulleri belirlerken;
∗  çeşitli faaliyetler için Topluluğun daha önce koyduğu hükümleri (Birlik Mevzuatõna
uyum),
∗  Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanlarõndaki özel durumunu, göz önüne almasõ
gerektiğini hüküm altõna almõştõr. (Asimetri Prensibi)

Görüldüğü gibi, Türkiye ile AB arasõnda ortaklõk tesis eden Ankara Anlaşmasõ�nõn
13-14 ve bu anlaşmanõn eki olan Katma Protokol�ün 41-42. maddeleri, AB ile Türkiye
arasõnda �Yerleşme Hakkõ ve Hizmetlerin Serbest Edimi�ndeki kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõna
yönelik olup,  bu kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõnda uygulanacak sõra, süre ve usullerin tespit
edilmesi yetkisini Ortaklõk Konseyi�ne bõrakmaktadõr. Anõlan maddeler hizmet edimi
serbestisinde ulaşõlmasõ gereken noktayõ açõkça belirlememekle birlikte ulaşõlmasõ istenen
noktayõ AB�yi kuran Roma Antlaşmasõ�nõn yerleşme hakkõ ve hizmetlere ilişkin
maddelerine atõfla dolaylõ yoldan belirlemektedir. Dolayõsõyla hizmet ticaretinin karşõlõklõ
olarak serbestleştirilmesine yönelik kapsam,  usul ve sürenin tespiti için Ortaklõk
Konseyinde karar alõnmasõ gerekliliği mevcuttur.

Bu çerçevede alõnacak Ortaklõk Konseyi Kararõ�nõn ortaklõk anlaşmalarõmõzõn
ruhuna uygun olarak aşağõdaki prensipler çerçevesinde  alõnmasõ gerekecektir.

•  Türkiye ile AB arasõnda  yerleşme hakkõ ve hizmetlerin serbest dolaşõmõnõn sağlanmasõ
için  Ankara  Anlaşmasõ ve  Katma protokol hükümlerine sadõk kalõnarak hazõrlanan Türk
tarafõ önerisi taraflarõn birbirlerinin piyasasõna giriş ve milli muamele uygulanmasõ ilgili
yeni kõsõtlamalar koymamalarõnõ ve mevcut tüm kõsõtlama ve engellerin  aşamalõ olarak
kaldõrõlmasõnõ  hedeflemektedir.

•  Türkiye ile Topluluk arasõnda yerleşme hakkõ ve hizmet edimi serbestisi alanõnda
gerçekleştirilmesi öngörülen ve Ankara Anlaşmasõ ve Katma Protokol hükümleri ile ana
hatlarõ çizilen  entegrasyonu kapsam bakõmõndan daraltmamasõ, anõlan anlaşmalarla
öngörülen hususlarõn  tümünü kapsamasõ,
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•  Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda, yerleşme hakkõ ve hizmet edimi
konularõnda ortaklõk anlaşmasõ hükümlerinin ve iki tarafõn halihazõr  ekonomik ve sosyal
koşullarõnõn müsaade ettiği ölçüde ileri bir entegrasyonu gerçekleştirmeye yönelik; taraflarõn
eşit taahhütler üstlenmesi, ancak özellikle yerleşme hakkõ ve hizmetlerin serbest dolaşõmõ
önünde piyasaya giriş  sõnõrlamalarõnõn ve milli muamele ilkesinden sapma yaratacak
ayrõmcõ uygulamalarõn   kaldõrõlmasõnda Türkiye lehine bir asimetriye yer verilmesi,

•  Yerleşme hakkõ ve hizmet edimi serbestisinin hem gerçek hem de tüzel kişileri
kapsamasõ,

•  Yerleşme hakkõ ve hizmet edimi serbestisinde entegrasyonun, çeşitli sektörlerin
durumuna bağlõ olarak , aşamalõ bir şekilde gerçekleştirilmesi  ve buna göre; Ortaklõk
Konseyi kararõnõn yürürlüğe giriş tarihinde derhal entegrasyona gidilecek sektörler ile daha
sonra belli bir geçiş dönemi sonunda  entegrasyonun sağlanacağõ sektörlerin  saptanmasõ.

Diğer taraftan, Türkiye ile AB arasõnda hedeflenen liberalizasyonun sağlanabilmesi
için,  taraflar hizmetler piyasasõnda uluslararasõ mübadeleler üzerinde 4 temel hizmet sunum
biçimi   (doğrudan yabancõ yatõrõmlar yada diğer ticari mevcudiyet biçimleri, gerçek
kişilerin serbest meslek icrasõ, sõnõr ötesi ticaret, tüketicilerin yurtdõşõnda hizmet satõn almasõ
) üzerindeki kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ gerekmektedir.  Bunlardan herhangi birisi üzerinde
kõsõtlamalarõn devam etmesi liberalizasyonun tam anlamõyla gerçekleşmemesine ve
beklenen faydalarõn ortaya çõkmamasõ sonucunu doğuracaktõr(örneğin doğrudan yabancõ
yatõrõmlar yoluyla hizmet sunulmasõ üzerindeki engellerin kaldõrõlõp, gerçek kişilerin
dolaşõmõ ile ilgili engellerin uygulanmaya devam etmesi  serbestinin sõnõrlarõnõ daraltõr ve
ekonomik etkinliğini  azaltõr).

Öte yandan, ülkeler arasõndaki mevzuat farklõlõklarõnõn   hizmetler sektöründe
ticaretin önünde önemli bir engel oluşturduğu göz önüne alõndõğõnda ,   taraflar arasõnda
serbestleştirmenin sağlanmasõ için ya ulusal mevzuatlardan kaynaklanan minimum
kriterlerin uyumlulaştõrõlmasõ ya da mevcut ulusal mevzuatlarõn  karşõlõklõ tanõnarak hizmet
sunucularõnõn kabul eden ülke yada orijin ülkede milli kanunlara göre düzenlenmiş belirli
piyasalarda hizmet sunmalarõna izin vermektir(yani mevzuat farklõlõklarõnõ göz ardõ ederek,
o ülke hizmet sunucularõ lehine hizmet sunma serbestisinin getirilmesidir

AB içinde  hizmetler sektöründe ulaşõlan nokta; bir üye ülke mevzuatõna göre
faaliyet gösteren bir hizmet sunucusunun tek pazar içerisinde herhangi bir ülkede hiçbir
kõsõtlamaya tabi olmadan hizmet sunabilmesidir. Bu da üye ülkelerin birbirlerinin
kurallarõnõ karşõlõklõ olarak tanõmalarõ prensibine dayanmakta ve ulusal mevzuatlarla
getirilen minimum kriterlerin uyumlaştõrõlmasõ zorunluluğunu getirmektedir. Bu durumda
AB�nin Türk hizmet sunucularõna üye ülke hizmet sunucularõna tanõdõğõnda daha az kayõrõcõ
muamelede bulunmamasõ için, mevzuatlar arasõndaki farklõlõklarõn minimum düzeyde de
olsa uyumlaştõrõlmasõ zorunluluktur.
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4.3.3. 1992-94 Yõllarõ Arasõnda Gerçekleşen Müzakere Süreci

Türkiye ile AB arasõnda Ortaklõk Anlaşmalarõnõn ilgili hükümleri yerleşme hakkõ ve
hizmet edimi üzerinmdeki engellerin kaldõrõlmasõnõ ve buna ilişkin sõra, süre ve usullerin
geçiş dönemi içinde Ortaklõk Konseyi tarafõndan belirlenmesini öngörmesine karşõn,  hizmet
ticaretinin dünya ticareti gündeminde mal ticaretine oranla geri planda yer almasõ, Ortaklõk
Anlaşmalarõmõzõn özellikle hizmetlerle ilgili hükümlerinin uzun yõllar göz ardõ edilmesine
yol açmõştõr.

Ancak 1992 yõlõnda Ortaklõk Konseyi'nde varõlan mutabakat uyarõnca, taraflar
arasõnda Hizmetler alanõnda Ankara Anlaşmasõ ile Katma Protokol'ün ilgili maddelerinin
işletilmesine yönelik olarak araştõrõcõ mahiyette temaslar ilk kez başlatõlmõştõr. Bu
çerçevede, 1992-1994 yõllarõnõ kapsayan dönem içerisinde hizmetlerin serbest dolaşõmõ
konusunda Türkiye, yukarõda anõlan hükümlere dayanarak, AB ile hizmet ticaretinin
serbestleştirilmesi alanõnda istikşafi görüşmelerin mali hizmetler(bankacõlõk, sigortacõlõk,
sermaye piyasalarõ), ulaştõrma, telekomünikasyon, turizm ve dağõtõm hizmetleri, görsel-
işitsel hizmetler profesyonel hizmetleri kapsayan sektörlerde başlatõlmasõ hususunda AB
Komisyonu ile mutabakata varmõştõr. Komisyon yetkilileri ile Türk tarafõ arasõnda bu
dönemde (1992-1994)  sektörler bazõnda  istikşafi mahiyette üç tur görüşme
gerçekleştirilmiştir.

  Gümrük Birliği müzakerelerine paralel olarak yürütülen görüşmeler  sonucunda
taraflarõn üzerinde mutabakat sağladõğõ bir  metin ortaya çõkartõlmõş ancak �Teşebbüs Hakkõ
ve Hizmetler� ile ilgili bölüm  Gümrük Birliğine ilişkin Ortaklõk Konseyi Kararõndan, bazõ
üye ülkelerin (Almanya, Yunanistan ve Danimarka) itirazõ üzerine çõkartõlmõştõr. 6 Mart
1995 tarihli Ortaklõk Konseyi kararõnda işbirliği yapõlacak alanlar arasõnda hizmetlerin
serbest dolaşõmõnõ konusunda temaslarõn başlatõlmasõ öngörülmüşse de, genel olarak
Hizmetlerin Serbest Dolaşõmõna ilişkin hükümler bu metinde yer almamõştõr.
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1992-1994 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTIRILEN MÜZAKERELERDE ELE
ALINAN TASLAĞIN  TEMEL UNSURLARI

Hedeflenen Liberalizasyonun Sõnõrlarõ ve Yöntemi Türkiye ile AB içinde kurulmuş,Türk  yada
AB şirket, acenta ve bağlõ ortaklõklar ile
vatandaşlarõnõn, Türkiye ve AB sõnõrlarõ içerisinde
yerleşme hakkõ üzerindeki tüm kõsõtlama ve ayrõmcõ
uygulamalar kaldõrõlmasõ hedeflenmiştir.
Bu kõsõtlamalarõ AB, anlaşmanõn yürürlüğe girdiği
tarihte, Türkiye ise daha sonra belirlenecek bazõ hassas
 sektörler için beş yõllõk bir geçiş süreci sonunda
kaldõracaktõr.
Taraflar birbirlerinin, şirket , firma ve vatandaşlarõna
 Türkiye ve AB sõnõrlarõ içinde hizmet sunma özgürlüğü
 tanõyacaklardõr. Anlaşmanõn yürürlüğe girdiği tarihte
veya 5 yõllõk geçiş süreci sonrasõnda bu serbestinin
tanõnacağõ sektörler ekte belirtilecektir.

Ayrõca taraflar bu serbestinin sağlanabilmesi için
hizmet sunucusu gerçek kişilerin geçici  dolaşõmõna
izin vereceklerdir.

Sektörel Kapsam Anlaşma, GATS anlaşmasõnõn 5. madde
hükümlerine uygun olarak  tüm sektörleri kapsayacaktõr.
Görüşmeler, mali hizmetler, Ulaştõrma, telekom,
turizmve dağõtõm, görsel işitsel hizmetler mesleki ve
diğer hizmetler olmak üzere 6 grupta sürdürülecektir.

Orijin Kurallarõ Bu serbestiden yararlanacaklar taraf ülke vatandaşlarõ
 Vatandaşlarõ ve Türkiye  yada AB sõnõrlarõ
içerisinde, Türk yada AB kanunlarõna göre kurulmuş
olma,  ticaret siciline kayõtlõ olduğu yer  ile
faaliyet merkezinin Türkiye ve AB sõnõrlarõ
içerisinde olan şirket, firma ve bunlarõn  bağlõ
ortaklõk ve acenteleridir. .

Korunma Önlemleri Kamu düzeni , kamu güvenliği ve kamu sağlõğõ
gerekçeleri ile yabancõlar üzerinde uygulanan
kõsõtlamalar bu anlaşma hükümlerinin dõşõnda
bõrakõlacaktõr.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                          Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/oik559.pdf79

TÜRKİYE-AT HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİNİN
KRONOLOJİK ÖZETİ

Haziran/1992 Türkiye ile AT arasõnda GATS çerçevesinde çok taraflõ olarak
yürütülmekte olan Hizmet Ticareti müzakerelerinin ortaklõk ilişkilerimiz çerçevesinde ikili bazda
yürütülmesine ilişkin talebimiz Komisyon yetkililerine iletilmiştir.

9 Kasõm 1992 TR-AT Ortaklõk Konseyi'nin 119/92 CEE-TR sayõlõ kararõnda Topluluk ile
Türkiye arasõnda Hizmetlerin serbest dolaşõmõna ilişkin görüşmelerin başlatõlmasõ hususu yer
almõştõr.

16 Kasõm 1992 AT Komisyon Başkan Yardmcõsõ Sir Leon Brittan tarafõndan, Uruguay
Round Mali Hizmetler Müzakerelerinde daha ileri derecede bir liberalizasyon elde edilmesi
amacõyla Maliye ve Gümrük Bakanõmõza hitaben bir mektup gönderilmiştir. Sözkonusu
mektubun içeriğinde, Uruguay Round Mali Hizmetler Müzakerelerine AT tarafõndan verilen
önem vurgulanmakta ve Cenevre'de yapõlmõş olan ikili müzakerelerde kõsmi bir ilerleme
kaydedilmiş olmasõna rağmen daha geniş bir liberalizasyon için daha fazla yol katedilmesi
gerektiği belirtilmiştir.

4 Aralõk1992  AT ile hizmet ticareti alanõnda ortaklõk ilişkilerimiz çerçevesinde
müzakerelere başlanmasõ konusunda 9 Kasõm 1992 tarihli 33.dönem Ortaklõk Konseyi
toplantõsõnda alõnan kararõn uygulanmasõnõ görüşmek amacõyla, DG I. Bölüm Sorumlusu J.
SCHEELE ile 24 Kasõm 1992 tarihinde bir ön görüşme yapõlmõş ve ilk görüşmede daha çok
çalõşma yöntemlerini belirlemek üzere 4 Aralõk 1992 tarihinde istikşafi mahiyetteki ilk toplantõ
yapõlmõştõr.

Sonuç Türk tarafõnca önerilen, altõ başlõk altõnda kurulacak çalõşma gruplarõnõn
görüşmeleri Brüksel'de yürütmeleri; mali hizmetler, telekomünikasyon, ulaştõrma, Turizm ve
dağõtõm, görsel-işitsel hizmetler ve profesyonel hizmetler adõ altõnda oluşturulacak çalõşma
gruplarõnõn Ocak 1993 ayõnda görüşmelere başlamalarõ ve hizmetler konusunun ortaklõk
ilişkilerimiz çerçevesinde görüşülmesi kararlaştõrõlmõştõr.

16-17 Şubat 1993 Hizmetler sektöründe toplanan çalõşma gruplarõ öncesinde ilgili
birimlerin katõlõmõyla DPT Müsteşarlõğõnda hazõrlõk toplantõlarõ yapõlmõştõr.

4  Mart 1993 Hizmet ticareti çalõşma gruplarõndan ulaştõrma, telekomünikasyon  ve mali
hizmetlerin 11-12 Mart 1993 tarihinde Brüksel'de  toplanmasõ kararlaştõrõlmõştõr.

11-12  Mart 1993 Hizmetler ticareti çalõşma gruplarõndan ulaştõrma ve telekomünikasyon
toplantõlarõ Brüksel'de yapõlmõş, toplantõlarda Topluluk  muktesabatõ ile ilgili bilgi alõnõrken
hizmet sektöründe yapõlacak müzakerelerin bundan böyle ortaklõk anlaşmamõz çerçevesinde
sürdürülmesi  kararlõlõğõ  taraflarca  teyid edilmiştir.
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5-7 Nisan 1993  Mesleki hizmetler, Turizm, dağõtõm ve görsel işitsel hizmetler çalõşma
gruplarõ Brüksel'de ve karşõlõklõ görüş alõşverişinde bulunulmuştur. Toplantõ sonrasõnda bu
sektörlere ilişkin Türk mevzuatõnõn durumunu gösteren dokümanlar komisyon servislerince talep
edilmiştir.

13 Mayõs 1993 Mali hizmetler çalõşma grubu toplantõsõ Brüksel'de yapõlmõş ve Komisyon
yetkililerine Türk mevzuatõna ilişkin ayrõntõlõ bilgi ve belgeler sunulmuştur.

25-26 Mayõs 1993 Yönlendirme Komitesi toplantõsõnda hizmetler sektörüne ilişkin daha
önce yapõlan çalõşmalar değerlendirilmiştir.

28 Haziran 1993 Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõnda hizmetler  sektörü ile ilgili iç
koordinasyon toplantõsõ yapõlmõş ve genel hukuki çerçevenin belirlenmesi için çalõşmalarõn
başlatõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr.

12 Temmuz 1993 Yönlendirme  Komitesi çalõşmalarõ çerçevesinde hizmetler sektörü ile
ilgili hazõrlõk toplantõsõ yapõlmõştõr.

5 Kasõm 1993 Komisyon yetkilisi Tania FRIEDRICHS ele alõnan altõ sektörde ikinci tur
görüşmelerin Ocak 1994 ayõ ortalarõnda yapõlarak istikşafi mahiyetteki görüşmelerin bitirilip, bir
sonraki adõm olan problem çözme aşamasõna geçilmesi gerektiğini bildirmiştir.

8 Kasõm 1993 TR-AT Ortaklõk Konseyi toplantõsõnda kabul edilen "Çalõşma
Programõ"nda, 1995 yõlõna kadar yapõlmasõ gereken çalõşmalar arasõnda "Ticaretle ilgili hizmetler
ve diğerleri" başlõğõ altõnda telekomünikasyon, mali hizmetler, ulaştõrma ve turizm sektörleri de
dahil edilmiştir.

19-20 Nisan 1994 Turizm görsel-işitsel, mesleki hizmetler ve telekomünikasyon
sektörlerinde istikşafi mahiyetteki görüşmelerin son turu Brüksel�de yapõlmõştõr. Aralõk 1994
tarihinde toplanacak Ortaklõk Konseyi�nde Gümrük Birliğine ilişkin alõnacak kararõn içerisinde
�Yerleşme hakkõ ve Hizmetler�e ilişkin bölümün yer almasõ kararlaştõrõlmõştõr.

29 Haziran 1994 Mali Hizmetlere ilişkin İistikşafi mahiyette bir tur daha görüşme
yapõlmõş ve Aralõk 1994 tarihinde yapõlacak Ortaklõk Konseyi�ne kadar bir tur daha toplantõ
yapõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr.

6 Mart 1995 Yerleşme Hakkõ ve Hizmetlerin serbest dolaşõmõna ilişkin hükümler
Gümrük Birliği Kararõndan çõkartõlmõştõr.

4 Mart 1998 AB Komisyonu tarafõndan hazõrlanan Türkiye için Avrupa Stratejisi � adlõ
belgede  Trarflar arasõnda kamu alõmlar ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi alanlrõnda
görümelere başlanmasõ önerilmiştir.
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30 Nisan 1999 �Türkiye için Avrupa Stratejisi� Kapsamõnda taraflar arasõnda Hizmet
Ticaretinin serbestleştirilmesi amacõyla araştõrõcõ mahiyetteki  görüşmeler Brüksel�de yapõlmõştõr.

15 Kasõm 1999  AB Genel İşler Konseyi Hizmetlerin serbest dolaşõmõ konusundaki
müzakerelerin 2000 yõlõ başõnda başlatõlmasõna karar vermiştir.

4.3.4. Türkiye-AB   Arasõndaki  İlişkilerin  Geliştirilmesine  Yönelik  Strateji
Kapsamõnda Başlatõlan Görüşmeler

Türkiye ile AB arasõndaki yerleşme hakkõ ve hizmetlerin serbest dolaşõmõna ilişkin
kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ konusu, Avrupa Komisyonunun Lüksemburg Zirvesini takiben
Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi ve ülkemizi tam üyeliğe hazõrlamayõ amaçlayan 4 Mart 1998
tarihli, �Türkiye İçin Avrupa Stratejisi� başlõklõ metninde tekrar gündeme getirilmiş; Türkiye de
taraflar arasõndaki ilişkilerin geliştirilmesi için kendi hazõrladõğõ 22 Temmuz 1998 tarihli
"Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirme Stratejisi" başlõklõ metinde bu konuya prensipte  olumlu
yaklaşmõştõr.

Taraflar arasõnda bu konuda başlamasõ muhtemel görüşmelerin yasal zemini GATS
Anlaşmasõnõ imzalayan ülkelerin kendi aralarõnda hizmetlerin liberalizasyonu konusunda daha
ileri entegrasyonu öngören anlaşmalar akdetmelerine olanak veren V'inci maddesi olacaktõr.
GATS'õn V'inci maddesi, ekonomik bütünleşme hareketlerinde, taraflarõn, hizmet ticaretinde,
birbirlerine ancak şu üç koşulu yerine getirebildikleri takdirde, GATS'õn ötesine giden bir tercihli
ticaret rejimi tanõyabileceklerini hükme bağlamaktadõr:

- Tercihli rejimin olabildiğince fazla hizmet sektörünü kapsamasõ;
- Tercihli rejim anlaşmasõnõn (regional agreements) daha önce çok taraflõ taahütlerin verildiği
sektörlerdeki mevcut tüm ayõrõmcõ muameleyi ("milli muamele ilkesi"ni ihlal eden önlemler)
ortadan kaldõrmasõ;
- Tercihli anlaşmanõn üçüncü ülkelere karşõ daha fazla ticaret ve yatõrõm engeline neden
olmamasõ.

 Türkiye ile AB arasõnda GATS'õn V'inci maddesi çerçevesinde gerçekleşmesi muhtemel
yerleşme hakkõ ve hizmetlerin serbest dolaşõmõ konusu, taraflar arasõnda yapõlan teknik
görüşmelerde �araştõrõcõ mahiyette� yeniden gündeme gelmiş  ve bu görüşmelerin ilki 30 Nisan
1999 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.

30 Nisan 199 tarihinde gerçekleşen ilk görüşmeler sonucunda taraflar,  2000 yõlõnda
başlamasõ muhtemel müzakerelerde  yerleşme hakkõ ve hizmet sunumu alanõnda Ortaklõk
Anlaşmalarõmõzõn ilgili hükümlerine sadõk kalarak,  aşamalõ bir serbestleştirmeye gidilmesi
konusunda görüş birliğine varmõşlardõr.
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Türk tarafõ  hizmetler alanõnda dengeli bir anlaşmaya varõlmasõ ve  bu anlaşmanõn tüm
alanlarõ kapsayacak, ancak bazõ alanlarda geçiş süreleri  öngörecek bir çizgi üzerine oturtulmasõ
görüşüne sahiptir

Avrupa Komisyonu 30 Nisan 1999 görüşmelerinde Türk tarafõnõn bu görüşüne ilke olarak
karşõ çõkmamõş, hizmetler alanõnda olabildiğince geniş kapsamda bir anlaşmaya varõlmasõnõ,
geçiş sürelerinin 5 ila 10 yõllõk  süreye yayõlabileceğini, ancak mümkün olabildiğince kõsa
dönemli geçiş dönemi öngörüleceğini bildirmiştir.  Ayrõca Komisyon, kara ve deniz  taşõmacõlõğõ,
arazi mülkiyeti ve moral değerlere dayanan bazõ hizmetlerin (kumarhane hizmetleri)  anlaşmanõn
dõşõnda tutulabileceğini, veya  bunlar için uzun süren bir geçiş dönemi öngörüleceğini ifade
etmiş, Türk tarafõ da bu görüşe karşõ çõkmamakla birlikte kendilerinin de  bazõ sektörler için geçiş
dönemi talep edebileceklerini bildirmişlerdir.

Topluluk ve Türk tarafõ  hizmet ticaretini serbestleştirilmesinin gerektirdiği  mevzuat
yakõnlaştõrmasõ konusunun anlaşmada yer almasõ gerektiği konusunda mutabakata varmõş, bu
çerçevede diplomalarõn  ve sertifikalarõn karşõlõklõ tanõnmasõna yönelik çalõşmalarõn başlamasõna
öncelik verilmesi gerekliliği konusunda da anlaşmõşlardõr.

Ayrõca taraflar  arasõnda hizmet ticaretinin serbestleştirilmesini sağlayacak  olan yasal
metnin, 1/95 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõna benzer bir Ortaklõk Konseyi Kararõ  olmasõ
üzerinde de bir ön mutabakata varõlmõştõr.

Son olarak, 15 Kasõm 1999 tarihinde Brüksel'de yoplanan AB Genel İşler Konseyi (AB
Dõşişleri Bakanlarõ Konseyi), Türkiye ile Hizmetlerin Serbest Dolaşõmõm  konusundaki
müzakerelerin   2000 yõlõ başõnda açõlmasõ  ve kesin tarihin Türkiye-AB Ortaklõk Konseyi
tarafõndan saptanmasõ konusunda karar vererek , bu alandaki müzakere talimatõnõ ana hatlarõ ile
belirlemiştir.

Bu talimatõn anahatlarõ şu şekilde özetlenebilir :

- Komisyon görüşmelerde GATS'õn V. maddesini ve Ortaklõk Anlaşmalarõmõzõn ilgili
hükümlerini esas alacaktõr;
- Avrupa Anlaşmalarõnõn  IV numaralõ başlõğõ altõnda yer alan II. III. ve IV . maddeleri ,
Türkiye ile yapõlacak anlaaşma için  uygun birer örnek teşkil edebileceklerdir;
- Müzakereler sonucu ortaya çõkan metnin "hizmet sunanlarõn geçici serbest dolaşõmõ"
bölümünde, Komisyon üye ülkelerin bu husustaki duyarlõlõklarõnõ gözönünde bulundurarak
hareket edecek ve anlaşma bu çerçevede yalnõzca kilit personelin geçici dolaşõmõnõ
düzenleyecektir
- Müzakerelerin yürütülmesi  sõrasõnda Topluluk ve üye ülkelerin yetkileri dikkate alõnacak ve
olasõ  anlaşmazlõklar için gerekli mekanizmalar tesis edilecektir.
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5.  GATS  VE  AB  ÇERÇEVESİNDE  HİZMET  TİCARETİNİN
SERBESTLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SEKTÖREL DURUM TESPİTİ VE GELECEK
DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER

YABANCI SERMAYE

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Yabancõ Sermayenin Ülkemize Girişiyle İlgili Değerlendirme, Düşünce
ve  Beklentiler

Türkiye'nin yabancõ sermaye mevzuatõ, hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerle
karşõlaştõrõldõğõnda son derece liberal bir mevzuattõr. Hizmetler sektöründe derogasyon listemizde
bulunan birkaç istisna dõşõnda, Türk girişimcilere açõk olan her sektör, yabancõ yatõrõmcõlara da
açõktõr.

Şu anda, hizmetler sektöründe yatõrõm yapmak isteyen yabancõ yatõrõmcõlarõn mevzuat
konusunda fazla sõkõntõsõ bulunmamaktadõr. Gerek hizmetler sektöründe, gerekse diğer
sektörlerde yatõrõmlarõn daha yüksek düzeyde gerçekleşmemesinin en önemli sebebi, politik ve
ekonomik istikrarsõzlõk olarak görülmektedir. Bu kapsamda, son zamanlarda yaşanan önemli
gelişmelerin (AB adaylõğõ, tahkim yasalarõ, bankacõlõk, sosyal güvenlik yasalarõ, IMF ile
anlaşma) yatõrõmlar açõsõndan daha olumlu bir ortam yaratacağõ ve yabancõ sermaye akõşõnõ
hõzlandõracağõ beklenmektedir.

Mevzuatõn oldukça liberal olmasõ ile birlikte, uygulamadan kaynaklanan bazõ bürokratik
sorunlarõn yabancõ yatõrõmcõlar için problemler yaratabildiği dile getirilmektedir. Bu sorunu en
aza indirebilmek için, yabancõ sermaye mevzuatõnda bürokrasi ve formaliteleri en aza indirecek
bazõ değişikliklere gidilmesi gündemdedir. Bu değişikliklerden en önemlisi, yabancõ sermaye için
ön izni kaldõrarak, sağlõklõ bir kayõt sistemi oluşturmaktõr. Bu ve benzeri uygulamalar ile, yabancõ
yatõrõmcõlarõn Türkiye'de daha rahat ve ileri dönük tahminler yapabilir bir şekilde faaliyetlerini
sürdürebilmeleri beklenmektedir. Bürokrasi ve formalitelerin azalmasõyla beraber, Hazine
Müsteşarlõğõ Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünün daha çok promosyon ve tanõtõm
faaliyetlerine yönelik çalõşmasõ amaçlanmaktadõr.

Hizmetler sektöründe son birkaç yõldõr yaşanan trendler incelendiğinde, hipermarket
zincirleri, turizm (yeni yatõrõmdan ziyade, tevsii ve yenileme), bankacõlõk, petrol ve gaz ürünleri
dolum tesisleri yatõrõmlarõnõn göze çarptõğõ görülmektedir. Bu trendin önümüzdeki yõllarda da
devam etmesi beklenmektedir.

MUHASEBECİLİK, DANIŞMANLIK VE DEFTER TUTMA HİZMETLERİ

Sektörden sorumlu Bakanlõğõmõz ve ilgili meslek kuruluşu üst birliği TÜRMOB'un
görüşleri doğrultusunda muhasebecilik, danõşmanlõk ve defter tutma hizmetlerinin ülkemizdeki
mevzuat kõsõtlamalarõ aşağõdaki şekilde özetlenmiştir.
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Muhasebecilik ile Yeminli Mali Müşavirlik hakkõ sadece T.C. vatandaşlarõna tanõnmõştõr.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) hakkõ ise, bu mesleği resmen düzenlemiş olan
yabancõ bir devletin tabiyetindeki kişilere, T.C. vatandaşõ olan SMMM'lerde aranan nitelikleri
taşõmak şartõyla ve karşõlõklõlõk ilkesi çerçevesinde, Maliye Bakanlõğõ'nõn teklifi üzerine
Başbakanõn onayõ ile tanõnabilmektedir.

3568 sayõlõ Kanun anõlan meslek mensubu olma hakkõnõ gerçek kişilere tanõmõştõr.
Dolayõsõyla tüzel kişiliği olan gerek yabancõ gerekse yerli şirketlere faaliyette bulunma izni
verilmemektedir. Ancak meslek mensubu olma hakkõnõ alan ve aynõ ünvana sahip gerçek kişiler
aralarõnda ortaklõk bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilirler. Ortaklõk bürosu
veya şirketlerin ünvanlarõnda yabancõ isim ve ünvan kullanõlmasõ ise (Kanunun 8. maddesi
hükmü saklõ kalmak üzere) yasaktõr. Bu koşullar çerçevesinde Türkiye'de SMMM'lik hakkõ
tanõnan yabancõlar bu meslek mensubu T.C. vatandaşlarõna uygulanan mesleki yasaklara aynen
tabidir (örneğin reklam verme yasağõ v.s.)

İlgili Bakanlõk sözkonusu sektöre yabancõlarõn hizmet sunumunda bulunmak üzere
girmesini;
 - rekabete hazõr olmayan Türk meslek mensuplarõnõ olumsuz etkileyeceğinden,

- Yeminli Mali Müşavirliğin devletin bazõ vergi denetim ve tasdik yetkilerini devrettiği
bir meslek olduğundan,

- Türkiye'de Yeminli Mali Müşavirler tarafõndan yapõlan vergi denetimi uygulamasõnõn
istisnalar dõşõnda diğer ülkelerde bulunmamasõndan

 dolayõ uygun görmemektedir.

Ayrõca, sektörün yurt dõşõna aşõlmasõ için de gerekli alt yapõ ve donanõma sahip olmadõğõ
belirtilerek, kamu desteği ve sektörün iç dinamikleri açõsõndan yapõlmasõ gerekenleri aşağõdaki
şekilde izah etmişlerdir:

Muhasebecilik ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik mesleği mensuplarõnõn yurt
dõşõnda benzeri hizmetleri icra edebilmeleri için yabancõ ülkenin ilgili mevzuatõna tüm yönleriyle
hakim olmalarõ ve yabancõ dil bilmeleri gerekmektedir. Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ise,
istisnalar dõşõnda diğer ülkelerde olmadõğõ için icra edilmesi fiilen mümkün değildir.

AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

Maliye Bakanlõğõ bu sektörde yabancõlarõn hizmet sunmak üzere Türk pazarõna
girmesinin sektörün niteliğinden kaynakalanan nedenlerle fiilen mümkün olmadõğõnõ dolayõsõyla
milli muamele kõsõtlarõnõn kaldõrõlmasõ halinde  avantaj sağlanmasõnõn  mümkün olmayacağõ
görüşünü ileri sürmektedir.
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MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Mühendislik ve Mimarlõk Hizmetleri Sektörünün Değerlendirme,
Düşünce ve  Beklentileri

Bu konu ile ilgili olarak Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği'nin görüşleri aşağõda
yeralmaktadõr: 

Eğitim koşullarõnõn uyumlaştõrõlmasõ ve diplomalarõn karşõlõklõ tanõnmasõ ve mesleki
akreditasyon kapsamõnda mühendislik-mimarlõk alanõ en fazla sorun içeren ve uzun süreç
gerektirdiği gözlenen bir konumdadõr. Bunun başlõca nedenleri değişik ülkelerde değişik
mühendislik disiplinleri olmasõ nedeni ile eşleştirme zorluğu ve başdöndürücü teknolojik
gelişmelerde bunlarõ üreten mühendislere biçilen kalõplarõn çok genişlemesidir. Bunlara
ilaveten hõzla eskiyen mühedislik bilgilerinin yenilenmesi gerekliliği ve bunu sağlama ve
izleme yöntemleri teknoloji üreten ülkeler lehine tanõnma engelleri oluşturacaktõr.

Ülkemizde her alanda olduğu gibi mühendislik eğitim alanõnda da gözlenen eşitsizlik,
karmaşa ve sistemsizlik belirli düzenlemeler yapõlmasõnõ ve ülke mühendisine avantaj
sağlayacak karşõlõklõ ya da çoklu tanõnma anlaşmalarõnõn yapõlmasõnõ zorlaştõrmaktadõr.

Yabancõ yatõrõmlarda, parasal getiriden çok gerekli düzenlemelerle amaçlanan
teknolojilerin getirilerek; adaptasyon, özümseme, geliştirme ve üretme süreçleri ve bu amaçla
hayata geçirilen AR-GE faaliyetleri ile tüm bunlarõ yapacak olan Türk Mühendislerinin
ilişkisi ve istihdam olanaklarõ sağlanmalõdõr.

Stratejik politikalarõn tümleşik bir sistem kurgusu içinde özel ve kamu araştõrma
enstitülerini başta Türkiye�nin özgün olarak belirlediği öncelikli alanlar olmak üzere hõzla
kurmasõ ve çoğaltmasõ gerekmektedir. Ülkelerarasõ araştõrmacõ ve uzman rotasyon
programlarõ ile belirli konu ve projelerde sonuç almasõ salt Türkiye�nin rekabet gücünü
artõrmayacak, aynõ zamanda teknik elemanlarõnõn tanõnmasõnõ da sağlayacak bir süreci
başlatacaktõr. Beyin göçü de tersine dönebilecektir.

Ancak düzenlemelerin olmamasõ tam tersine bir süreci giderek daralan bir sarmala doğru
götürmektedir.

Belirtildiği şekilde tam bir karmaşa içinde olan eğitim birimleri teknoloji geliştirme
süreçlerinden de geri besleme sağlayamadõklarõ için mühendislerin formasyonunun
oluşumunda önemli etkenlerden olan üniversite eğitimi, tanõnma için gerekli rekabet
avantajlarõnõ içerememektedir.
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Bugün holdinglerce kurulan özel üniversiteler başta olmak üzere, ileri kamu üniversiteleri
de açõkça belirtmemekle birlikte bilgi üreten değil bilgiye ulaşmasõnõ öğrenen mühendisler
yetiştirmeyi amaçlamaktadõr. İstisnalar da, mezuniyet sonrasõ aradõklarõnõ bulamamakta ve
yabancõ ülke ekonomilerine katkõda bulunmaktadõr.

REKLAM HİZMETLERİ

Reklam hizmetlerinde yabancõlarõn Türk pazarõnda faaliyet göstermelerinde herhangi bir
kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Sözkonusu sektörde 1983 yõlõndan beri yabancõ şirketler bulunmakta ve sektöre teknik ve
stratejik katkõ sağladõklarõna inanõlmaktadõr. Ayrõca sektörün temsilcileri yurt dõşõna açõlmak için
gerekli alt yapõya sahip olduklarõna inanmakta ve şu an için yabancõ pazarlarda herhangi bir
sorunla karşõlaşmadõklarõnõ belirtmektedirler.

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Reklam Hizmetleri Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve
Beklentileri

Reklamcõlõk sektörümüz 2000-2005 döneminde gerek GATS gerek AB boyutunda
gireceği rekabetten sõkõntõ duymayacağõnõ belirtmektedir. Yabancõ reklamcõlarõn Türkiye'de hiç
bir kõsõtlama olmaksõzõn çalõşmalarõnõn Türk reklamcõlõğõna tehlike oluşturmayacağõna, tersine bu
mesleğin gelişimine katkõda bulunacağõna inanõlmaktadõr.

2023 yõlõ perspektifinde ise Türk  reklamcõlarõnõn uluslararasõ arenadaki etkinliklerini
başlõca iki konuda arttõrmak için çalõşmalar yapmalarõ gerekmektedir.

Birincisi, reklamcõlarõmõzõn henüz başaramadõğõ "uluslararasõ marka yaratma" konusunda
çalõşmalar yapmalarõdõr. Bu yönde elde edilecek başarõlarõn ihracat gelirlerimizi olumlu yönde
etkileyeceği düşünülmektedir.

İkincisi ise Türk reklamcõlarõnõn uluslararasõ ürünler veya hizmetler için üretecekleri
reklamlarõn tüm dünyada yayõnlanõr hale gelmesi için çalõşmalar yapmalarõdõr.

En azõndan bu iki hedefin gerçekleştirilebilmesi için reklamõn ekonomideki yeri ve önemi
hakkõndaki değer yargõlarõnõn değişmesi şarttõr. Özellikle kamu yönetim sorumluluğunu
taşõyanlar reklamõn bir pazarlama yatõrõmõ olduğu bilincine varmazsa bu hedeflerin
gerçekleşmesi zordur. Çünkü şu anda reklamcõlõkta eğitimden teknoloji yatõrõmõna, mesleğin
standartlarõnõn oluşturulmasõna ve kurumlaşmaya götürecek organizasyon ve etik ilkelerinin
belirlenmesine kadar bütün yük reklamcõlarõn üstündedir. Bu konularda reklamcõlar
hükümetlerden ve kamu kaynaklarõndan maddi ve manevi destek beklemektedir.
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TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ

Telekomünikasyon sektöründe yabancõlarõn Türk pazarõna girmesiyle ilgili kõsõtlamalar
aşağõda belirtilmektedir.

4502 sayõlõ "Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştõrma Bakanlõğõ'nõn Teşkilat ve Görevleri
Hakkõnda  kanun, Telsiz Kanunu ve Posta Telgraf ve Telefon İdaresi'nin Biriktirme ve Yardõm
Sandõğõ Hakkõnda Kanun İle Genel Kadro ve Usulü Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnamenin
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun", 29 Ocak 2000 tarih ve 23948 sayõlõ Resmi
Gazete'de yayõmlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu yasal düzenleme ile; Türk Telekomünikasyon A.Ş., her türlü
telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye, telekomünikasyon altyapõsõnõ işletmeye yetkili
kõlõnmõş, telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararasõ ses iletimini
ihtiva eden telefon hizmetlerinin yürütülmesi ve bazõ istisnalar dõşõnda tüm telekomünikasyon
altyapõsõnõn kurulmasõ ve işletilmesi 31 Aralõk 2003 tarihine kadar Türk Telekomünikasyon
A.Ş.'nin tekeline bõrakõlmõştõr. Sözkonusu hak ve yükümlülükler Ulaştõrma Bakanlõğõ ile
imzalanacak "Görev Sözleşmesi"nde belirlenecektir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tekeline bõrakõlan iş ve hizmetlerin dõşõndaki,
telekomünikasyon iş ve hizmetlerinin Ulaştõrma Bakanlõğõ'nca belirlenecek esaslara göre imtiyaz,
ruhsat ve genel izin yoluyla özel kesime de yaptõrõlmasõ imkanõ sağlanmõştõr.

Sektör temsilcileri yabancõ hizmet üreticisinin pazara girmesi konusuna, rekabet şartlarõ
ve günün koşullarõna uygun, ihtiyaçlara daha kolay ve hõzlõ cevap verebilecek bir yapõlandõrmayõ
müteakip, olumlu bakmaktadõrlar.

Ülkemiz telekomünikasyon sektöründe operatör olarak faaliyet gösteren Turkcell ve
Telsim'in çeşitli ülkelerde faaliyetleri bulunmaktadõr. Ayrõca, ülkemizde telekomünikasyon
teçhizat üretici firmalarõn da çeşitli ülkelere ürün satõşlarõ bulunmaktadõr.

Ancak, sektör temsilcileri ülkemiz telekomünikasyon sektörünün yurt dõşõna açõlõmõnda
altyapõ ve donanõmõnõ daha da güçlendirmesi gerektiğine inanmaktadõrlar. Ayrõca, uygun bir
yapõlandõrma içerisinde yeterli sayõda nitelikli iş gücü istihdamõnõn da göz önünde
bulundurulmasõ gereken bir husus olduğunu belirtmektedirler.

Özellikle GSM dalõnda faaliyette bulunan Turkcell firmsõ yetkilileri, yurt dõşõnda
faaliyette bulunurken yabancõ ülke mevzuat ve uygulamalarõndan kaynaklanan zorluklarla
karşõlaştõklarõnõ, bu zorluklarõn giderilmesi için Dõşişleri Bakanlõğõ başta olmak üzere ilgili diğer
Bakanlõklarõn yabancõ ülkeler nezdinde mütekabiliyet esaslarõ doğrultusunda yapõlacak
girişimlerin ve ülkeler arasõnda imzalanan ikili anlaşmalarõn sorunlarõ çözeceğini, ayrõca genel
nitelikli anlaşmalara ülkemizin taraf olmasõnõn da çözüme büyük ölçüde katkõsõnõn olacağõna
inandõklarõnõ belirtmektedirler.
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AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

Telekomünikasyon sektöründe teknolojik gelişmeye paralel olarak sõnõrötesi hizmet
sunum imkanlarõnõn hõzla gelişmesi,   özellikle bu sektörde Avrupa ve ABD'de gözlenen şirket
birleşmelerini gündeme getirmiş ve   sektörde uluslarasõ rekabet çok güçlü ve büyük ölçekli
firmalarõn baskõsõ altõna girmiştir. Bu çerçevede, Türk Telekom A.Ş'nin sektörde  yurt dõşõna
açõlmak için gerekli altyapõ ve donanõma sahip olmadõğõ anlaşõlmaktadõr. Günün koşullarõna
uygun bir yapõlandõrmayõ takiben, sektörde  yabancõlarõn hizmet sunumu serbestisinin sağlanmasõ
gerektiğine inanõlmaktadõr. Özel sektör kuruluşlarõnõn ise alt yapõ ve rekabet gücü açõsõndan daha
ileri noktada bulunduklarõ ve çeşitli ülkelerde faaliyette bulunduğu gözlenmektedir. AB ile
müstakbel bir Serbest Ticaret Anlaşmasõ neticesinde bu sektörde rekabet gücünün korunmasõ için
bir takõm yasal düzenlemelerin hayata geçirilmeden milli muamele kõsõtlarõnõn kaldõrõlmasõ
halinde sektörün bir takõm güçlükler yaşayabileceği göz önüne alõnmalõdõr.

Bu çerçevede, ortaya çõkabilecek avantajlar ise, hizmet kalitesinin yükseltilmesi , müşteri
memnuniyetinin artmasõ ve sõnõrötesi şirket evlilikleri ile teknoloji üretim ve transferinin
yoğunlaşmasõ olarak görülebilir.

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Telekomünikasyon Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve
Beklentileri

Sektörde önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler arasõnda internet, elektronik ticaret ve on-
line hizmetlerindeki gelişime paralel olarak yüksek maliyetli bu tür hizmetler ile transmisyon,
şebeke ve santrallarla ilgili katma değerle yürütülecek hizmetlerin belirlenerek,  sunucularõna
lisans verilmesi cihetine gidilmesi, önem arz etmektedir. Ayrõca,  hizmet ticaretinin
serbestleştirilmesi için gerekli olan telekomünikasyon alt yapõsõnõn  oluşumunda önemli role
sahip evrensel hizmetlerin (Universal Services), ülkemizin şartlarõna uygun olarak tanõmõnõn bir
an önce yapõlmasõ  gerekmektedir.

MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

Ülkemizdeki Müteahhitlik hizmetleri pazarõnda uygulanan kurallar GATS Taahhüt
Listemizde belirtilmiştir.

Sözkonusu sektörde faaliyet gösteren Türk müteahhitler, kendilerinin yurt dõşõnda faaliyet
göstermeleri konusunda gerekli alt yapõya sahip olduklarõna inanmakta ve karşõlõklõ olmak
koşuluyla pazarlarõnõn yabancõ müteahhitlere açõlmasõ konusuna sõcak bakmaktadõrlar.

Yurt dõşõnda faaliyette bulunurken çeşitli sorunlarla karşõlaştõklarõnõ belirten
müteaahitlerimiz, bunun çözümünün öncelikle dõş müteahhitlik hizmetlerinin sorunlarõ ve
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kamu yönetim mekanizmasõndaki eşgüdüm hizmetleri ile ilgilenecek özel bir birim kurulmasõnda
olduğunu vurgulamaktadõr.

AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

Ülkemizde yabancõ firmalarla rekabet gücümüzün bulunduğu bildirilmekte, milli
muamele üzerindeki kõsõtlamalarõn  karşõlõklõlõk prensibi çerçevesinde kaldõrõlmasõna özen
gösterilmesi gerektiği vurgulanmaktadõr. Müteahhitlik hizmetlerinde rekabet gücünün arttõrõlmasõ
için sektör ile  kamu yönetimi arasõndaki eşgüdümü sağlayacak özel bir birimin oluşturulmasõ
talep edilmektedir.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Yüksek Öğretim

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Yüksek Öğretim Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve  Beklentileri

Önümüzdeki dönemde üniversitelerimizin, özellikle bölgelere göre belirlenecek
olanlarõnõn, dünya ölçeğinde bir yapõ ve işleyişe kavuşturulmasõ gerekmektedir. Bunun için
yabancõ ülke üniversiteleri ile ortak projeler yürütülmesi ve bu çerçevede bilim adamlarõnõn
dünya standartlarõnda yetiştirilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerimizin de öğretim elemanlarõ gibi dünyayõ anlayan, değişime ayak uydurabilen
ve değişimi yaşayan bireyler olarak yetiştirilmeleri kaçõnõlmazdõr. Bunun için dünyanõn diğer
ülkelerinde belirlenecek üniversitelerde periyotlar halinde öğrenim görmeleri yabancõ ülke
üğrencilerinin de ülkemiz üniversitelerinde öğrenim görmeleri sağlanmalõdõr.

Teknolojik gelişmelerin tümüyle eğitim sektörünün kullanõmõna sunulmasõ ve eğitim
sisteminin de bu doğrultuda yapõlandõrõlmasõ zorunludur.

Tüm bu oluşmalarõn gerçekleşebilmesi için öncelikle yasalarõmõzda gerekli düzenlemeler
yapõlarak söz konusu beklentilerin gerçekleştirilmesine olanak verilmelidir.

ÇEVRE HİZMETLERİ

Kanalizasyon Hizmetleri

Sözkonusu hizmet pazarõna yabancõ sermayenin girmesi, yeni teknolojik uygulamalarõn
ülkemize getirilmesi açõsõndan olumlu olacak ve rekabet artacaktõr.
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Çöplerin Kaldõrõlmasõ Hizmetleri

Katõ atõk yönetimi uygulamalarõnda yabancõ yatõrõmcõlarõn Türk pazarõna girmesi
özellikle ülkemizde yeni olan bu pazarda tesis kurmalarõ ve teknik, idari ve yönetim
uygulamalarõ açõsõndan örnek çalõşmalar olacaktõr.

MALİ HİZMETLER

Bankacõlõk Hizmetleri

Bankacõlõk hizmetleriyle ilgili olarak mevzuatõmõzõn gerektirdiği uygulamalar GATS
taahhüt listemizde verilmiştir.

Sektör temsilcileri, yabancõ bankalarõn Türk bankacõlõk sektörüne girmelerinde herhangi
bir kõsõtlama bulunmamasõ dolayõsõyla halihazõrda sektörde yabancõ bankalarõn faaliyet
göstermekte olduklarõnõ, tek pazar süreci ile yabancõ bankalarõn sayõsõnda artõş olmasõnõn,
rekabetin yoğunlaşmasõ ve sektörde etkinliğin artmasõ sonuçlarõnõ getireceğini beklediklerini
belirtmektedirler. Ayrõca sektörlerinin yurt dõşõ piyasalara açõlmak için gerekli alt yapõya sahip
olduğuna inandõklarõnõ söylemektedirler.

AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

AB ile yapõlacak bir anlaşma rekabet gücü olan rasyonel bir bankacõlõk sektörünün ortaya
çõkmasõna yardõmcõ olacaktõr. Ancak bunun için hem sektörün dõş rekabete açõlmasõndan
etkilenecek olan bankalarõmõzõn bu süreci iyi takip ederek kendilerini hazõrlamalarõ; hem de
Devletimizin sektörde eşit rekabet koşullarõnõ oluşturacak bir yasal ve ekonomik alt yapõyõ
bizlere sunmasõ gerekecektir.

Anlaşmanõn sektör üzerinde önemli etkileri olmasõ beklenmektedir. Bunlarõ özetlemek
gerekirse:

- Türkiye'nin mali sektör ve bankacõlõk mevzuatõnõ AB mevzuatõna uygun hale getirmesi
gerekecektir. Dolayõsõyla bu sektörlerde de uyum yasalarõnõn çõkarõlmasõ gerekecektir.
Sözkonusu yasal alt yapõnõn uyumlaştõrõlmasõ süreci bankacõlõk sektörünün uluslararasõ kabul
gören normlara eşit bir yasal çerçeveye kavuşmasõnõ daha da hõzlandõracaktõr.

- Mevzuat uyumu sonucunda halihazõrda Bankalar Kanununa tabi olmayan bazõ kredi
kurumlarõ da anõlan kanun hükümlerine tabi olacaklarõndan, farklõ mevzuat uygulamasõnõn
doğurduğu sakõncalar ve rekabet eşitsizliği ortadan kalkacaktõr.

- Anlaşmanõn beraberinde getireceği devlet yardõmlarõ rejimi bir taraftan kamu
bankalarõnõn bazõ hallerde şikayet konusu olan haksõz rekabetini önlemede etkili olacak, diğer
taraftan hükümetin teşvik politikasõnõ yeniden yapõlandõrmasõnõ gerekli kõlacaktõr.

-Anlaşma ile ivme kazanacak rekabet ortamõ, halihazõrdaki sõnõrsõz mevduat güvencesi
sistemini uzun dönemde sürdürülebilir olmaktan çõkaracaktõr.

- Kamu bankalarõnõn özelleştirilmesi aciliyet kazanacaktõr.
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Diğer yandan sektörün operasyonel özellikleri ile ilgili olarak, serbest rekabet ortamõnda
sektörün karlõlõğõnda azalma olmasõ; bankalarõn mali aracõlar arasõndaki göreceli ağõrlõklarõnõn
azalmasõ ve banka birleşme ve devralmalarõnõn hõz kazanmasõ da beklenilen etkiler arasõndadõr.

Sektörün dõş rekabete dayanõklõ hale gelmesi ve rekabet gücünü arttõrmasõ bakõmõndan
kamu otoritelerinden yukarõda da ifade edilen hususlarda gerekli tedbirlerin alõnmasõ ve
girişimlerin yapõlmasõ beklenmektedir. Özellikle, Türkiye'de de evrensel bankacõlõk modeline
geçişin sağlanmasõ ve enflasyonla mücadele programõnõn etkin olarak uygulanmasõ sektör için
büyük önem taşõmaktadõr.

Öte yandan Türk bankalarõnõn AB ülkelerine yerleşmesi önündeki engellerin kaldõrõlmasõ
Türk bankacõlõk sektörü açõsõndan değerlendirilmesi gereken önemli fõrsatlar sunacaktõr. Bu
fõrsatlardan yararlanabilmek için bankalarõn da kendilerini tam rekabet dönemine hazõrlamalarõ
gerekecektir. Bankalarõn ticari stratejilerini gözden geçirerek daha yüksek rekabet gücüne
kavuşmalarõnõ sağlayacak tedbirleri almalarõ önem kazanacaktõr. Dolayõsõyla bankalarõmõzõn
operasyonel ve yapõsal özelliklerini yeni rekabet koşullarõ çerçevesinde gözden geçirmelerinde
fayda bulunmaktadõr. Anlaşma ile hõz kazanacağõ ifade edilen konsolidasyon sürecinde
izleyecekleri ticari stratejilerini bu çerçevede ele almalarõ faydalõ olacaktõr.

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Bankacõlõk Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve  Beklentileri

Gerek 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu gerekse bu Kanunun bazõ maddelerini değiştiren
4491 sayõlõ Kanun ile bankacõlõk mevzuatõmõz hem Avrupa Birliği mevzuatõna hem de konuya
ilişkin diğer uluslararasõ standartlara hemen hemen uyumlu hale getirilmiştir. Mevzuatõn tam
olarak uyumlu hale getirilmesi ise, anõlan Kanuna istinaden çõkarõlacak diğer alt düzenlemelerle
mümkün olabilecektir. Sözkonusu alt düzenlemeler, 4389 sayõlõ Kanunla kurulmasõ öngörülen
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyete geçişinden sonra gündeme gelecektir.
Bu çerçevede, mevzuat anlamõnda tam uyumun en geç 2000 yõlõ sonuna kadar sağlanabileceği
düşünülmektedir.

Mevzuat uyumunun tamamlanmasõ aşamasõndan sonra, gerek Avrupa Birliğine
entegrasyon anlamõnda gerekse Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ çerçevesinde yapõlmasõ
gerekenin, bankalarõmõzõn uluslararasõ çerçevede rekabet gücüne sahip olacak şekilde yeniden
yapõlandõrõlmasõ olduğu düşünülmektedir. Türk bankacõlõk sistemi her ne kadar insan
kaynaklarõnõn niteliği, teknolojik alt yapõ ve sunduğu hizmetlerin çeşitliliği bakõmõndan
uluslararasõ piyasalarda rekabet gücüne sahip bulunsa da ölçek bakõmõndan yetersiz durumdadõr.
Bu anlamda, bankalarõmõzõn özkaynak yapõlarõnõ güçlendirecek önlemler almalarõ kaçõnõlmaz
görünmektedir. Bu çerçevede bankalarõmõzõn sermayelerini artõrmalarõ, mali gücü yüksek yerli
veya yabancõ yeni ortaklar bulmalarõ ya da banka birleşmelerinin gündeme gelmesi gerekli
görülmektedir.
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Sözkonusu yapõlanmanõn tamamlanmasõnõn ardõndan sektörün ölçek bakõmõndan da
rekabet edebilir bir nitelik kazanacağõ, buna bağlõ olarak, Türkiye�de faaliyet gösteren yabancõ
banka şubelerinin faaliyetlerinde merkezlerinin özkaynaklarõnõn dikkate alõnabilmesi için gerekli
mevzuat değişikliğinin de gündeme gelebileceği düşünülmektedir.

Sigortacõlõk ve Sigortacõlõğa Bağlõ Hizmetler

Sigortacõlõk ve bağlõ hizmetleriyle ilgili olarak tüm mevzuat özeti GATS taahhüt
listemizde bulunmaktadõr.  

Sektör temsilcileri, Türk sigorta şirketlerinin mali yönden korunmasõ yönünde gerekli
kanuni düzenlemeler yapõldõğõ takdirde, yabancõ yatõrõmcõlarõn Türk sigortacõlõk pazarõna
girmeleri konusunda

- rekabetin artmasõ,
- ürün kalitesi ve çeşitliliğin artmasõ,
- yeni sigorta tekniklerinin uygulamaya konmasõ

gibi etkilerle beraber sigortalõ sayõsõnõn da artacağõna inanarak olumlu bakmaktadõrlar. Ancak,
rekabetin olumsuz etkilerinin artmamasõ yönünde çalõşmalar yapõlmasõ gerektiğine
belirtmektedirler.

Sektör temsilcileri Türk sigorta hizmeti üreticilerinin yabancõ pazarlara girebilmeleri için
ise hükümetten beklediklerini;

- Sektörü düzenleyen yasalar bir an önce çõkartõlarak hukuki çerçevenin sağlanmasõ,
- Hayat sigortalarõ başta olmak üzere çeşitli sigorta dallarõna ilişkin vergi sorunlarõnõn

çözüme kavuşturulmasõ,
- Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine yönelik faaliyetlere hõz verilmesi

olarak sõralamaktadõrlar. Sektörün kendi iç dinamikleri açõsõndan yapõlmasõ gerekenlerin ise;
şirketlerin mali bünyesinin güçlendirilmesi, personel, hizmet ve bilgi işlem sistemleri kalitesinin
yükseltilmesi ve ürün yelpazesinin genişletilmesi olduğuna inandõklarõnõ belirtmektedirler.

AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

Türk ve AB sigortacõlõk mevzuatõ arasõnda büyük benzerlikler bulunmasõ nedeniyle
hizmetlerin serbest dolaşõmõnõn  sağlanmasõnda  zorlukla karşõlaşõlacağõ beklenmemektedir.
Sigortacõlõk faaliyetlerinde pazara giriş koşullarõnda yerli ve yabancõ firmalar açõsõndan bir fark
bulunmamakla birlikte,  Türkiye�de yerleşik kişilerin  Türkiye�deki sigortalarõnõ  münhasõran
Türkiye�de bulunan ruhsatlõ sigorta şirketlerine   yaptõrma zorunluluğu  bulunmaktadõr.  Ancak,
sektör temsilcileri bu hükmün belirli bir süre daha uygulanabilmesini sağlayacak tedbirlerin
alõnmasõ gerekliliği üzerinde durmaktadõrlar.

AB ile başlatõlacak müzakerelerde milli muamele kõsõtlamalarõnõn kaldõrõlmasõnõn olasõ
avantaj ve dezavantajlarõ şu şekilde özetlenmiştir:
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Avantajlar:
- yabancõ sermayenin gelmesi ve sigorta şirketi sayõsõnõn artmasõ ;
- prim üretiminde artõş sağlanmasõ ;
- AB ülkelerinde uygulanmakta olan farklõ sigorta türlerinin Türkiye'de de yaygõnlaşmasõ

(ürün yelpazesinin artmasõ );
- rekabet nedeniyle tüketiciler  lehine gelişmeler olmasõ;
- yeni pazar yaratõlmasõ ve yerli şirketlerin dõş açõlõmõnõn kolaylaşmasõ;
- sektörün rehabilitasyonu;
- bilgi-teknoloji ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi .

Dezavantajlar :
- gelişmiş ve  ileri bir sigortacõlõk tekniğine sahip AB sigorta sektörünün  iç rekabeti ve

özellikle şirketlerin mali durumunu olumsuz yönde etkileme olasõlõğõ;
- yasal  altyapõnõn zayõflõğõ.

Bu nedenlerden ötürü bu sektörde AB ile ticaretin  serbestleştirilmesinde bir geçiş döneminin
öngörülmesinin  ve bu süre içinde oluşan sigorta fonlarõnõn ülke  içinde tutulmasõnõn faydalõ
olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla alõnabilecek  tedbirler arasõnda;

1. Teminatlarõn ülke içinde blokajõna devam edilmesi,
2. Şirketlerin konservasyonlarõnõn arttõrõlmasõ sağlanõrken, bu konservasyonlarõn yurtiçinde

kalmasõnõn ülke ekonomisi bakõmõndan faydasõ gözönüne alõnarak,  sigortacõlõkta  yurtiçi
saklama payõ ve reasürans kapasitesini arttõrma sisteminin bir süre daha uygulanmasõ,

3. 7397 sayõlõ kanunun 29�uncu maddesi ile ülke dõşõnda yaptõrõlmasõ serbest olan  hayat
sigortalarõnõn ülke içindeki   sigorta şirketlerine  yaptõrõlmasõnõ teşvik için Gelir Vergisi
Kanunu ile sağlanan vergi indirimi uygulamasõ gibi, ülke sigortacõlõğõnõn gelişimini teşvik
edici mali tedbirlere bir süre daha devam edilmesi,
sayõlabilir.

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Sigortacõlõk Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve  Beklentileri

1. 2000 yõlõnda başlayacak yeni GATS müzakereleri kapsamõndaki hizmet ticareti
müzakereleri, hizmetlerin serbestleştirilmesi yönünde önemli bir rol oynayacaktõr. Bu bağlamda,
mevcut taahhüt listemizde yer alan yabancõlar aleyhine ayrõmcõ uygulamalara neden olan
mevzuat gözden geçirilecek, gerekirse kaldõrõlacaktõr. Böylece, liberalizasyon düzeyini
genişletici taahhütlerde bulunulabilecektir.

Mevcut durumu itibariyle incelendiğinde, sigortacõlõk taahhüt listemiz oldukça liberal bir
seviyededir. Sigortacõlõk mevzuatõnda, pazara giriş koşullarõ bakõmõndan yabancõlar aleyhine
ayrõmcõ uygulamalar bulunmamakta, yerli ve yabancõlara eşit muamele
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ilkesi gözetilmektedir. Ayrõca, mevzuatta ve ikili anlaşmalarda, üye ülkeler arasõnda ayrõmcõ
muamele sağlayan ve mütekabiliyet unsurlarõ içeren düzenlemeler bulunmamaktadõr. Yeni
mevzuat çalõşmalarõnda da GATS taahhütlerimiz göz önünde bulundurulmakta, ilgili sektör
temsilcilerinin de görüşleri dikkate alõnmaktadõr.

2000 yõlõ müzakerelerinde sigortacõlõk sektörünün,  tüm GATS üyesi ülkelerde ve
ülkemizde öncelikli olarak ele alõnmasõ ve liberalizasyon seviyesinin artõrõlmasõ yararlõ
görülmektedir.

2. Türkiye�nin AB ile ilişkileri, dünya ile bütünleşme sürecinde önemli bir aşamadõr.
Türkiye�nin AB standartlarõna uyum sağlamasõ, uluslararasõ standartlara ve teknolojinin getirdiği
şartlara uyumunu da kolaylaştõracaktõr.

Ülkemiz sigortacõlõk mevzuatõ, AB mevzuatõ ile önemli ölçüde uyum içindedir. Bugüne
kadar yapõlan düzenlemelerde konuyla ilgili AB mevzuatõ (sigortacõlõkla ilgili yönerge ve
kararlar) dikkate alõnmõştõr. Ayrõca, yapõlmakta olan yeni çalõşmalarda da söz konusu mevzuat
göz önünde bulundurulmaktadõr. Bununla birlikte, sigortacõlõk alanõnda bütünüyle yapõlacak bir
uyumlaştõrma ülkemizin AB�ye tam üye olmasõ halinde söz konusu olabilecektir. Helsinki
Zirvesi sonucunda Türkiye�nin aday üyeliğinin resmen tanõnmasõ ile bu sürecin başladõğõ
düşünülmektedir.

Türkiye-AB arasõnda hizmetlerin serbest dolaşõmõ ile; rekabetin, ürün kalitesinin ve ürün
çeşitliliğinin artmasõ, AB ülkelerinde uygulanmakta olan farklõ sigorta türlerinin Türkiye�de
uygulamaya konulmasõ, tüketici haklarõnõn artmasõ ve yerli şirketlerin dõşa açõlõmõnõn
kolaylaşmasõ gibi olumlu gelişmeler beklenmektedir. Diğer taraftan, gelişmiş ve ileri bir
sigortacõlõk tekniğine sahip AB sigorta sektörünün, iç rekabeti, özellikle şirketlerin mali
durumunu olumsuz yönde etkileyebileceği de göz önünde tutulmalõdõr.

Helsinki Zirvesi sonuçlarõ uyarõnca, ülkemiz de, diğer aday ülkelerin katõlabildiği
Topluluk programlarõna iştirak edebilecektir. Dolayõsõyla, hizmetler alanõnda liberalizasyonun
gerçekleştirilebilmesi ve yukarõda ifade edilen olumsuz etkilerin giderilebilmesi için bu
programlardan azami fayda sağlanabilmesi önemli bir unsur olarak ortaya çõkmaktadõr.

Sermaye Piyasasõ Hizmetleri

Türk sermaye piyasasõ hizmet sektöründe, yabancõ hizmet üreticilerine uygulanan
kõsõtlamalar aşağõda belirtilmektedir.

Sermaye Piyasasõ Kanununda değişiklik yapan ve 18.12.1999 tarihinde yayõnlanarak
yürürlüğe giren 4487 sayõlõ Kanun Sermaye Piyasasõ Kurulu'na sermaye piyasasõ faaliyetlerinde
bulunacak yabancõ kuruluşlara ilişkin esaslarõ belirleme yetkisi vermektedir. Önümüzdeki
dönemde, mevzuatõmõza yabancõlarõn sermaye piyasasõna hizmet sunucusu
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olarak girişine ilişkin düzenlemelerin de ilave olmasõ beklenmektedir. Şu an mevzuatõmõzda
yabancõlarõn Türk sermaye piyasasõna hizmet sunucusu olarak girmesinde bazõ yasal kõsõtlamalar
bulunmaktadõr. Bu kõsõtlamalar bazõ izin ve kayda alma koşullarõndan oluşmaktadõr. Getirilen
izin ve kayda alma koşullarõ Türk  ve yabancõ ayrõmõ yapõlmaksõzõn herkese eşit
uygulanmaktadõr. Sermaye piyasasõ faaliyetlerinde bulunacak kurumlarõn Kuruldan izin almalarõ
zorunludur.

Aracõlõk faaliyetlerinde bulunacak yabancõ bir kuruluşun Türkiye'de faaliyette
bulunabilmesi için Kanunda yazõlõ şartlarõ yerine getirerek bir aracõ kurum kurmasõ veya
kurulmuş bir aracõ kuruma iştirak etmesi gerekmektedir.Türkiye'de bankalarõn aracõlõk
faaliyetinde bulunabilmesi için bir aracõ kurum kurmasõ veya kurulmuş bir aracõ kuruma iştirak
etmesi gerekmektedir. Dolayõsõyla, AB düzenlemeleri çerçevesinden bakõldõğõnda AB'de
bankalar her türlü sermaye piyasasõ faaliyetinde bulunabilirken, Türkiye'de bu faaliyetleri yerine
getirebilmeleri aracõ kurum kurmalarõ ile mümkün olmaktadõr.

Menkul kõymetler borsalarõnda işlem yapacak üyelerin de Sermaye Piyasasõ Kurulundan
izin almasõ gerekmektedir. Borsa üyelerinin temsilci ve yardõmcõlarõnõn T.C. vatandaşõ olma
zorunluluğu bulunmaktadõr.

Kurumsal yatõrõm kuruluşlarõ dikkate alõndõğõnda yabancõ bankalar Türkiye'deki şubeleri
vasõtasõyla yatõrõm fonu kurabilmekte ve katõlma belgelerini halka arz edebilmektedir. Yabancõ
yatõrõm fonlarõnõn paylarõ da, "Yabancõ Yatõrõm Fonu Paylarõnõn Kurul Kaydõna Alõnmasõna ve
Satõşõna İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki esaslar çerçevesinde, Kurul kaydõna alõnmasõndan sonra
Türkiye'de satõlabilmektedir.

Derecelendirme faaliyetleri sözkonusu olduğunda, Kurulca belirlenen uluslararasõ kabul
görmüş derecelendirme kuruluşlarõ Türkiye'de şirket kurmadan veya kurulmuş bir
derecelendirme kuruluşuna iştirak etmeden veya şube, temsilcilik ve ofis açmadan da
derecelendirme faaliyetinde bulunabilmektedir.

Sektör temsilcileri, yabancõlarõn hizmet sunumunda bulunmak üzere Türk pazarõna
girmesi konusunda aşağõda belirtilen yorumu yapmaktadõrlar.

Türk sermaye piyasasõnda hizmet sunumunda bulunmak Sermaye Piyasasõ Kurulu'nun
iznine tabi olup, halen bu iznin alõnmasõnõ müteakip piyasada faaliyette bulunulmaktadõr.
Uluslararasõ deneyime sahip kuruluşlarõn sektöre dahil olmasõ hizmet kalitesini ve ürün
çeşitliliğini artõrõcõ yönde olumlu etki edecektir. Ayrõca kurumsal yatõrõmcõ tabanõnõ ve yabancõ
sermaye girişini artõrõcõ yönde etkileri olabilecektir. Yerel borsalar açõsõndan ise, işlem hacminde
ve likiditedeki muhtemel artõşlar sonucu global yatõrõmlar ve yerel yatõrõmcõlar için daha cazip bir
ortam sunulmasõ, birikimlerin sermaye piyasasõna çekilmesini mümkün kõlacaktõr. Diğer yandan,
piyasada rekabetin artmasõ sonucu yerel yatõrõmcõlar daha ucuza hizmet alabilecek ancak, yerli
aracõ kuruluşlarõn pazar ve dolayõsõyla gelir kaybõ olabilecektir. Bu da pazarõn büyümesiyle
birlikte büyük ölçüde telafi edilecektir.
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Sermaye piyasasõ sektöründe faaliyet gösterenlerin yurtdõşõnda karşõlaştõklarõ sorunlarõn
çözümüne yönelik olarak hükümetten beklentileri aşağõda belirtilmektedir.

İMKB'de esas olarak uyumlaştõrma çalõşmalarõ ve çeşitli borsalarla ortak işlem platformu
oluşturma gibi konularda sorunlarla karşõlaşõlmakta olup, başlõca tartõşma konularõ,

- bir ülke ihraçcõsõnõn diğer ülkelerde halka arz ya da tahsisli satõş vb. faaliyetlerde
bulunabilmesinde kayõt ve kotasyon prosedürünün kolaylaştõrõlmasõ,

- taraflar arasõnda ortak bir muhasebe ve bağõmsõz denetim standardõnõn oluşturulmasõ,
- yatõrõmcõlarõn korunmasõ ve kamunun aydõnlatõlmasõ esaslarõnda standart uygulamalarõn

oluşturulmasõ,
- çok taraflõ işlemlerin gözetiminde borsalarõn birbirine kolaylõk göstermesi, gerekli

bilgilerin sağlanmasõ,
olmaktadõr.

Türk aracõ kuruluşlarõnõn gelişmiş piyasalarda fazla sorunlarla karşõlaşmadõklarõ, ancak az
gelişmiş piyasa şartlarõndan kaynaklanan problemler olduğu belirtilmiştir. Örneğin, bazõ az
gelişmiş ülkelerde kambiyo rejimi kõsõtlamalarõ sonucu ilgili ülkeden sermaye çõkõşõnda
sorunlarla karşõlaşõldõğõ ya da faaliyet izinleri vb. için çok yoğun işlemler olabildiği için bunlarõn
alõnmasõnõn 1-2 yõl sürmesi şeklinde problemlerin yaşandõğõ belirtilmiştir.

Aracõ kuruluşlar yurt dõşõnda yaşadõklarõ problemlerin çözümleriyle ilgili olarak
beklentilerini aşağõdaki şekilde ifade etmişlerdir.

- özellikle vergi mevzuatõnda eşit uygulamalarõn getirilmesi, çifte vergi anlaşmasõ
olmayan ülkelerde bu anlaşmalarõn tesisi veya bu anlaşmalarõn şartlarõnõn iyileştirilmesi (örneğin
Hollanda ile Türkiye arasõnda etkin bir vergi anlaşmasõ tesis edilmiş durumda, bu tip
anlaşmalarõn diğer ülkelerle de yapõlmasõ),

- AB düzenlemeleri çerçevesinde "Undertakings for Collective Investments in
Transferable Securities-UCITS" Direktifi kapsamõna Türk yatõrõm fonlarõnõn da alõnmasõ, bu fon
paylarõnõn sözkonusu piyasalarda satõşõna imkan sağlanmasõ.

AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

Konu genel bir serbesti anlamõnda ele alõnmõş ve böyle bir serbestinin, sermayenin
hareket kabiliyetinin artmasõ, yatõrõmcõ tabanõnõn genişlemesi, yatõrõm aracõ çeşitliliğinin
sağlanmasõ, hizmet sektörünün gelişmesi, rekabetteki artõş, işlem maliyetinin düşmesi, ortak-
yatõrõm vb. gibi ortak girişimlerin ve işbirliklerinin artmasõ, buna karşõn rekabet  ortamõnda
küçük ölçekli ve hizmet kalitesi düşük şirketlerin pazar paylarõnõ kaybetmesi ile
sonuçlanabileceği öngörülmektedir.
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Özellikle Türk aracõ kuruluşlar açõsõndan ele alõndõğõnda, yerel aracõ kuruluşlarõn pazar payõnõ
kaybetmesi ve sektörün bundan olumsuz yönde erkilenmesinin bertaraf edilmesi için sözkonusu
serbesti sağlanmadan önce ;

- aracõ kurumlarda birleşmelerin teşvik edilmesi ve mali yapõlarõnõn güçlendirilmesi;
- sermaye piyasasõnda mesleğe giriş niteliklerinin artõrõlmasõ
alõnmasõ gereken önlemler olarak gündeme gelmektedir.

Öte yandan, karşõlaşõlan sorunlarõn çözümüne yönelik olarak  hükümet tarafõndan alõnmasõ
gereken önlemler şu şekilde özetlenmektedir:

- bir ülke ihracatçõsõnõn diğr ülkelerde halka arz  ya da  tahsisli satõş vb. faaliyetlerde
bulunabilmesinde mütekabiliyet esasõnõn getirilmesi ile kayõt ve kotasyon prosedürünün
kolaylaştõrõlmasõ;

- taraflar arasõnda ortak bir muhasebe ve bağõmsõz denetim standardõnõn oluşturulmasõ;
- yatõrõmcõlarõn korunmasõ ve kamunun  aydõnlatõlmasõ esaslarõnda standart uygulamalarõn

oluşturulmasõ;
- yerli ve yabancõ  aracõ  kuruluşlarõn hak ve sorumluluklarõ ile verilen  cezalarda mütekabiliyet

esasõnõn getirilmesi;
- çok-taraflõ işlemlerin gözetiminde borsalarõn birbirine kolaylõk göstermesi, gerekli bilgilerin

sağlanmasõ;
- vergi mevzuatõnda eşit uygulamalarõn getirilmesi, çifte vergi anlaşmasõ olmayan ülkelerde bu

anlaşmalarõn tesisi veya bu anlaşmalarõn şartlarõnõn iyileştirilmesi;
- AB düzenlemeleri çerçevesinde "Undertakings for Collective Investments in Transferable

Securities -UCITS" Direktifi kapsamõna Türk yatõrõm fonlarõnõn da alõnmasõ, bu fon
paylarõnõn sözkonusu piyasalarda satõşõna olanak sağlanmasõ;

- Bankacõlõk sektöründe pazara erişim bakõmõndan herhangi bir engelle karşõlaşõlmamasõ  için,
AB ile yapõlacak müzakerelerde "karşõlõklõ tanõma"  ilkesine göre hareket edilmesi ve
özellikle yerleşme hakkõna ilişkin konularda ayrõmcõlõk yapõlmamasõ gibi konularõn
savunulmasõ,

gerektiği düşünülmektedir.

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Sermaye Piyasasõ Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve  Beklentileri

Gerek GATS gerekse AB çerçevesinde, kõsa dönemde (2001-2005) piyasada faaliyet
gösteren kuruluşlarõn rekabete karşõ güçlerini artõrmak gerekmektedir. Kuruluşlarõn mali yönden
güçlendirilmeleri, uzmanlaşmaya gitmeleri ve sunduklarõ hizmetlerin kalitesini artõrmalarõ
rekabet edebilmeleri için ön koşuldur. Bu ön koşullarõ sağlamak üzere, aracõ kurumlar arasõnda
birleşmelerin teşvik edilmesi, sermaye piyasalarõnda hizmet sunan bireylerin mesleki
yeterliliğinin test edilerek sertifika almak zorunluluğunun getirilmesi ve mesleki etik kurallarõnõn
oluşmasõnõ sağlayacak Türkiye Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ
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Birliğinin kurulmasõ çalõşmalarõ yürütülmektedir. En fazla bir yõl içerisinde uygulamaya geçmesi
beklenen bu çalõşmalarõn, beş yõllõk dönem içerisinde olasõ eksiklikleri ve aksayan yönleri
görülebilecek, telafi edici düzenleme ve uygulamalara gidilebilecektir.

Özellikle AB açõsõndan, Türk sermaye piyasasõ mevzuatõ ile AB'nin ilgili düzenlemeleri
karşõlaştõrõlarak  farklõlõklarõn en aza indirilmesi ve maksimum mevzuat uyumunun sağlanmasõ
hedeflenmektedir. Şu an, AB mevzuatõ ile aramõzda temel ayrõlõğõ oluşturan bankalarõn sermaye
piyasasõ işlemlerine doğrudan katõlamamalarõ konusunun AB-Türkiye sermaye piyasasõ
hizmetleri ilişkisinin ana temasõnõ oluşturmasõ beklenmektedir.

Son dönemlerde, uygulanmakta olan ekonomik program çerçevesinde ulusal ve
uluslararasõ tüm dikkatleri üzerine çekmiş bulunan sermaye piyasalarõmõzda eksik bulunan
piyasalarõn beş yõllõk dönemde tamamlanmasõ hedeflenmektedir. Bu bağlamda, vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasasõ araçlarõnõn işlem
göreceği borsalar ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sermaye piyasalarõndan fon
sağlamalarõna imkan sağlayacak piyasalarõn kurulmasõ önem taşõmaktadõr.

Uluslararasõ piyasalara açõlmanõn ayrõlmaz bir parçasõnõ yabancõ ülkelerin sermaye
piyasalarõnda düzenleme ve denetime yetkili kuruluşlar ile sermaye piyasalarõyla ilgili her türlü
işbirliği yapõlmasõ ve bilgi alõşverişi oluşturmaktadõr.

Internet de dahil, her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamõ ve benzeri araçlar
üzerinden gerçekleştirilen sermaye piyasasõ faaliyetleri ve işlemlerinin geliştirilmesi ve bu tür
faaliyetlerin düzenlenmesi, bu alandaki uluslararasõ gelişmeler karşõsõnda gerek kõsa gerek uzun
dönemli hedefler arasõnda önemli yer tutmaktadõr.

Yabancõlarõn sermaye piyasalarõmõzda hizmet sunumuna ilişkin olarak kõsa dönemdeki
hedeflerden en önemlisi sermaye piyasasõ faaliyetlerinde bulunacak yabancõ kuruluşlara ilişkin
esaslarõn Kurul tarafõndan belirlenerek, yabancõlarõn hizmet sunumlarõna açõklõk getirilmesidir.

Sermaye piyasalarõmõzda uzun dönemli hedefler, teknolojik gelişmeler başta olmak üzere
uluslararasõ gelişmelerin yakõndan takip edilerek, bu gelişmelere gerekli uyumun sağlanmasõ ve
Türk hizmet sunucularõnõ da yabancõ piyasalarda mevcudiyet göstermesidir.

Faktoring Hizmetleri

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Faktoring Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve  Beklentileri

Hõzlõ gelişen bir sektör olmasõna rağmen hukuki alt yapõsõ henüz oturmamõş olan
faktoring sektörünün ulusal ve uluslararasõ alanda haksõz rekabet koşullarõ oluşturan bazõ
sorunlarõ bulunmaktadõr. Bu sorunlarõn aşõlmasõ durumunda, orta ve uzun dönem içinde
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faktoring, Türkiye'nin bir üyesi olma başlangõcõnda bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerindeki
standartlara ulaşmõş önemli bir finansman tekniği olacaktõr.

1998 yõlõ sonunda dünya faktoring cirosu olan 526.631 milyon dolarõn % 65'i Batõ Avrupa
ülkelerinde gerçekleşmiştir. Bu ülkelerin çoğunda özel yasasõ bulunan faktoring sektörü, az
sayõda ve Türkiye'nin önde gelen bankalarõ büyüklüğünde faktoring şirketlerine sahiptir.
Kurumsal açõdan bu farklõlõğa rağmen, faktoring işlemlerinin hizmet ağõrlõklõ olmasõ nedeni ile
Türk faktoring şirketleri haksõz rekabet yaratan ve kaynak maliyetlerini artõran bazõ yurtiçi
sorunlarõnõ çözümlediği takdirde, konu ile ilgili yasal sõnõrlamalar ile karşõlaşmadõğõ Batõ Avrupa
ülkeleri ile rekabet edebilecek bir güce kavuşacaktõr.

Avrupa Birliği ülkelerinin bir kõsmõnda bankalar banka olarak faktoring işlemi
yapamamakta, bir kõsmõnda ise bankalar faktoring işlemlerini faktoring şirketleri ile aynõ koşullar
içinde yürütmektedirler. Türkiye'de ise haksõz rekabet yaratan bir yasal yapõ söz konusudur.
Bankalar, Bankalar Kanunu'na; faktoring şirketleri ise 545 sayõlõ K.H.K'ye göre faktoring
işlemlerini yürütmektedirler. Bu durum bankalar ile faktoring şirketlerinin tabi olduklarõ BSMV
ve KKDF uygulamalarõ açõsõndan farklõlõklar dolayõsõ ile faktoring şirketleri aleyhine haksõz
rekabet yaratmaktadõr.

Bir çok Avrupa ülkesinde, faktoring işlemleri yapan kurumlarõ çatõsõ altõnda toplayan
dernek, birlik gibi organizasyonlarõn bazõ yetkilerle donatõlmõş olmasõ sektörün gelişmesine
önemli katkõlar sağlamõş ve sağlamaktadõr. Türkiye'de faktoring için çõkarõlacak özel bir kanunda
özellikle denetim konusunda yetkileri olan bir Faktoring Birliği'ne yer verilmesi, kamunun bu
konudaki yükünü hafifletirken sektörü çağdaş standartlarda bir gelişme süreci içine sokacaktõr.

Hukuki alt-yapõdaki bu eksikliklerin tamamlanmasõ halinde faktoring sektörünün Türk
ekonomisine katkõsõ önemli boyutlara ulaşabilecektir. Özellikle bankalarõn risk nedeni ile kredi
vermekten çekindikleri ve toplam katma değerin büyük bir bölümünü yaratan KOBİ'lerin
finansman ihtiyaçlarõnõ karşõlamada önemli bir kurumsal yapõ oluşturulacaktõr. Faktoring
şirketlerinin, bu finansman yanõnda KOBİ'lere aktaracaklarõ pazar bilgilerinin onlarõn
üretimlerinde ve ürün kalitelerinde gelişmelere neden olacağõ ve bu yolla milli gelire katkõlarõnõn
azõmsanmayacak seviyelere ulaşacağõ unutulmamalõdõr.

Finansal Kiralama Hizmetleri

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Finansal Kiralama Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve
Beklentileri

Finansal kiralama sektör ve faaliyetleri, 28.06.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayõmlanan
3226 sayõlõ Finansal Kiralama Kanunu ve buna ilişkin yönetmeliklerle yasal düzenlemeye
kavuşturulmuştur.
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Bu mevzuat çerçevesinde, AB ülke yatõrõmcõlarõnõn sektöre girişi, GATS çerçevesinde
hizmet sunumu ve hizmetten yararlanma konularõnda kõsõtlayõcõ bir hüküm bulunmamakta olup,
Türkiye'de kurulacak finansal kiralama şirketleri ile yabancõ finansal kiralama şirketlerinin
Türkiye'de açacaklarõ şubeler için sermaye farklõlõğõ görünüyor olsa da her iki sermaye miktarõ
Hazine Müsteşarlõğõnõn onayõ ile paralel hale getirilmektedir.

Orta vadede yapõlmasõ gerekenler:

- Finansal kiralama sektörünün mali sistem içindeki payõnõ arttõrmak, finansal kiralama
yoluyla yapõlan yatõrõmlarõn artmasõyla ihracatõmõz ile diğer döviz kazandõrõcõ hizmetleri olumlu
yönde etkilemek ve uygulamada yaşanan sorunlarõ en aza indirmek amacõyla halen yürürlükte
olan mevzuatõn günümüz koşullarõ çerçevesinde güncelleştirilmesi gerekmektedir.

Uzun vadede yapõlmasõ gerekenler:

- Banka ortaklõ finansal kiralama şirketlerinin Bankacõlõk Mevzuatõ çerçevesinde
denetiminin sağlanarak, ekonomik şartlarõn elverdiği ölçüde finansal kiralama şirketlerinin
kuruluşu kolaylaştõrõlmalõdõr.

- Sektörde etkin bir denetim sağlanmalõdõr. Bu çerçevede, finansal kiralama şirketlerinin
uymasõ gereken şartlar geniş bir katõlõmla belirlenmeli, belirlenen hususlara uyulup uyulmadõğõ
konusunda kamu sektörünün yanõsõra sektörde faaliyet gösteren şirketlerin oluşturacağõ
kuruluşlara ve hizmetten yararlananlara yer verilmelidir. Hizmetten yararlananlarõn ve sektör
örgütlerinin bu alandaki ağõrlõğõ süreç içerisinde artõrõlmalõdõr. Buna paralel olarak, şirketlerin
kendi içlerindeki örgütlenmesinin ve iç denetiminin sağlanmasõ için gerekli önlemler alõnmalõdõr.

TURİZM VE SEYAHAT İLE İLGİLİ HİZMETLER

Türk turizm sektöründe faaliyet göstermek üzere pazara girmek isteyen yabancõ
üreticilere uygulanan tüm kõsõtlamalar GATS taahhüt listemizde belirtilmiştir.

Turizm sektörü temsilcileri, yabancõ üreticilerin Türk pazarõna girmesi konusunda rekabet
artõşõndan ileri gelen bir  hizmet kalitesi yükselmesi yaşanacağõnõ belirtmekle beraber Türk
turizm sektöründe gerekli alt yapõ koşullarõ oluşturulmadan pazarõn tam serbest hale
getirilmesinin doğrudan turizm sektörleri olmak üzere diğer ilgili hizmetleri olumsuz olarak
etkileyeceğine inanmaktadõrlar. Bazõ temsilciler ise ancak teknoloji transferinin mümkün olduğu
durumlarda tam liberalizasyonun yararlõ olacağõnõ belirtmektedirler. Genel yaklaşõm; ihtiyaçlar,
nitelikler, istihdam, fõrsat eşitliği, serbest rekabet ve sosyal güvenlik koşullarõ gözönüne alõnmak
kaydõyla yabancõ hizmetin sektöre girmesinde sakõnca bulunmadõğõ yönündedir.
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Tüm sektor temsilcileri Türk turizm hizmeti üreticisinin yurt dõşõna açõlmak için gerekli
alt yapõya sahip olduğuna inanmaktadõr.

Sektör temsilcileri Türk üreticisinin yurt dõşõnda faaliyette bulunurken sorunlarla
karşõlaştõğõnõ belirtmekte ve bunlarõn çözümlerinin ülkelerle yapõlacak ikili görüşmelerde dile
getirilerek iyi niyet çerçevesinde çözüm aranmasõnõn gerekliliği üzerinde durmaktadõrlar. Ayrõca
Türk turizm hizmet sunucusunun genel olarak karşõlaştõğõ sorunlarõn giderilmesi için devletten
beklentileri aşağõda sõralanmaktadõr.
- Yurt dõşõna giden kişilerin vize almalarõndaki zorluklarõn kaldõrõlmasõ için çaba gösterilmesi,
- Sektörün çevre projeleri için AB fonlarõnõn aktarõmõndaki engellemelerin kaldõrõlmasõ,
- Fuar malzemelerinin gümrük işlemlerinin kolaylaştõrõlmasõ,
- Mevzuat değişiklikleri yapõlõrken, özel sektör devlet ilişkilerinin daha yüksek seviyeye
çõkarõlmasõ,
- Araştõrma geliştirme faaliyetlerinin zorunlu hale getirilmesi ve devletin desteğinin mutlaka
sağlanmasõ.

AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

Yabancõlarõn hizmet sunumunda bulunmak üzere Türk pazarõna girmesinin hizmet
kalitesinin yükseltilmesi bakõmõndan yararlõ olacağõ düşünülmekte, ancak Türk turizm
sektörünün gerekli altyapõ koşullarõ oluşturulmadan tam bir liberalizasyonunun sağlanmasõnõn,
doğrudan turizm sektörü  olmak üzere, dolaylõ olarak diğer sektörleri de olumsuz etkileyebileceği
belirtilmektedir.

Ayrõca aşağõdaki hususlarõn da bu  bağlamda dikkate alõnmasõ gerekli görülmektedir :
- ihtiyaçlar;
- nitelikler;
- istihdam;
- fõrsat eşitliği;
- serbest rekabet koşullarõ;
- sosyal güvenlik koşullarõ.

Sektörün yurtdõşõna açõlõm için gerekli altyapõ ve donanõma sahip olduğu düşünülmektedir.

Ancak zaman zaman, yabancõ ülke mevzuat ve uygulamalarõndan kaynaklanan sorunlarla
karşõlaşõlmaktadõr. Bu sorunlara örnek olarak,  vize sorunlarõ, hava yolu ile yolcu taşõmacõlõğõ
izinlerinde yaşanõlan sorunlar (uçak iniş-kalkõş izinleri, slotlar vb) gösterilmektedir.

AB ile başlatõlacak müzakerelerde milli muamele kõsõtlamalarõnõn kaldõrõlmasõnõn olasõ
avantaj ve dezavantajlarõ şu şekilde özetlenmiştir:
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Avantajlar:
- ürün ve hizmet arzõ çeşitliliği ve yeni pazarlar;
- ürün ve hizmet standardizasyonu aracõlõğõ ile hizmet kalitesinde artõş ;
- eğitim kalitesinde artõş;
- sosyal güvenlik olanaklarõnõn geliştirilmesine katkõda bulunulmasõ ;
- çevre ve hijyen koşullarõnõn iyileştirilmesine katkõda bulunulmasõ ;
- hizmetlerde ihtisaslaşma sağlanmasõ ;
- tüketici haklarõnõn gelişmesi;
- yeni teknolojiye daha kolay ulaşma olanağõ.

Dezavantajlar :
- gelecek olan nitelikli işgücü nedeniyle yerli personelin işsiz kalmasõ ;
- iyi eğitilmiş personelle gelecek güçlü yabancõ sermayenin yerli girişimcinin gelişmesine

engel olmasõ ;
- dõş kaynaklõ ürün ve işgücü kullanõmõnõn fõrsat eşitsizliği yaratmasõ ;
- dõşa bağlõ ürün ve hizmet alõmõnõn maliyeti artõrõcõ etkisi aracõlõğõ ile ortaya çõkacak talep

azalmasõ.

Sözkonusu olabilecek bu dezavantajlarõn ortadan kaldõrõlabilmesi için, yerli sermaye ve
işgücünün yabancõlarla eşit rekabet olanaklarõna  kavuşuncaya kadar  aşamalõ liberalizasyonun
gerçekleşeceği bir geçiş dönemi talep edilmektedir.

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Turizm Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve  Beklentileri

Hem turizm hizmeti tüketicisi hem de turizm veya başka hizmet ya da mal sunumu
yapmak üzere yurtdõşõna (özellikle AB ülkeleri) çõkmak isteyen Türk vatandaşlarõnõn tabi olduğu
rejimin de liberalizasyon süreci içinde ülkemiz aleyhine mevcut asimetrik durumu pekiştirecek
şekilde devamõnõn engellenmesi de ülkemiz çõkarlarõ açõsõndan önem arzetmektedir.

Bu nedenle kişilerin uluslararasõ hareketliliğinin sadece turizm hizmetleri (tüketici/turist
ve turizm hizmet sunan sektör mensubu) açõsõndan değil bütünsel olarak ele alõnmasõ ve hizmet
ve mal ticaretinin liberalizasyonuna bağlõ uluslararasõ hareketliliğin önündeki engellerin
kaldõrõlmasõ meselesinin de AB ve GATS müzakerelerinde ülkemiz tarafõndan gündeme
getirilmesi ya da gelişmiş ülkelerle ilişkilerimiz kapsamõnda çözümü yönünde girişimlerde
bulunulmasõ yararlõ olacaktõr.

Ayrõca GATS çerçevesinde bazõ ülkelerce sunulan turizm sektörüne "EK" oluşturulmasõ
önerisi, sektörün daha detaylõ olarak kapsamõnõn belirlenmesi, dolayõsõyla liberalizasyon
müzakerelerinin daha kolaylaşmasõ, özellikle destinasyon ülkeler ve turist gönderen ülkeler
açõsõndan turizm ticaret pazarõnda rekabet koşullarõnõn oluşumu tartõşmalarõna imkan sağlamasõ
bakõmõndan olumlu bulunmaktadõr.
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Önceki müzakere döneminde liberalizasyona, Türk turizm sektörünün içinde bulunduğu
gelişme düzeyine bağlõ olarak, öncelikle yabancõlarõn pazarõmõzdaki faaliyetleri bakõmõndan
yaklaşõlmõştõ. Ancak bu dönemde gerek öncelikle yurtdõşõnda yerleşik Türk kökenli seyahat
firmalarõ, gerekse Türk turizm yatõrõmcõlarõ bakõmõndan küreselleşmenin ve bu müzakerelerin
özellikle gelişmekte olan pazarlarõn sunduğu imkanlar bakõmõndan değerlendirilmesi ve öncelikli
pazarlarõn saptanõp, müzakerelerde kamu ve özel sektör işbirliğinin kurumsallaştõrõlmasõ
gerekmektedir.

Meslek kuruluşlarõnõn dõşa açõlma açõsõndan profillerini ortaya koymak bakõmõndan
öncelikli olarak, kendi alt sektörlerine ilişkin konular yoğunluklu olmak üzere, kendi üyelerine
yönelik olarak, somut sayõsal verilerinden yararlanarak, dõşa açõlma imkan ve kapasitesi
konusunda, hedefleri, hedef pazarlarõ, karşõlaştõklarõ güçlük ve engeller konusunda çalõşma ve
araştõrmalar yaptõrmalarõ gerekmektedir.

DENİZ TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ

Deniz taşõmacõlõğõ sektöründe 1976 tarihli Kabotaj Yasasõ yabancõlarõn Türk limanlarõ
arasõnda taşõmacõlõk yapmalarõna ve denizle ilgili menfaat sağlamalarõna izin vermemektedir.

Genelde sektörün üreticisinin yurt dõşõna açõlmak için gerekli alt yapõya sahip olduğu
düşünülmeltedir. Ancak sektörün yurtdõşõnda karşõlaştõğõ  en önemli sorun  Türk deniz ticaret
flosunun yaşlõ olmasõdõr. Ortalama gemi yaşõ 15�dir. Bu nedenle yaşlõ gemilerin donatõmõ ile
ilgili sorunlar yabancõ limanlarda "gemi tutulmasõ ve ceza verilmesi� gibi sonuçlara yol
açmaktadõr. Ayrõca Türk deniz filosu yeterli DWT�a ulaşamadõğõ için büyük navlun kayõplarõ
oluşmaktadõr.

Yabancõlarõn Türk pazarõna girmesinin deniz taşõmacõlõğõ sektöründe rekabeti ve kaliteyi geliştireceği
düşünülmekte, ancak sermaye yapõsõ yabancõlara nazaran zayõf olan Türk firmalarõnõn zorlanacağõ düşünülmektedir.

Bu arada, deniz ticareti tüm ülkeler tarafõndan sõnõrlõ koşullar altõnda yabancõ uyruklulara açõldõğõndan,
yabancõlarõn denizcilik sektöründe hizmet sunumunun bazõ stratejik nedenlerle  sõnõrlanmasõ gerektiği  de
vurgulanmaktadõr.

 Sektörün 2000 yõlõ  GATS müzakerelerinde  öncelikli  olarak ele alõnarak liberalizasyon seviyesinin
artõrõlmasõ için çalõşmalar yapõlmasõ  da uygun görülmektedir.

AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

AB ile başlatõlacak müzakerelerde milli muamele kõsõtlamalarõnõn kaldõrõlmasõ   ile AB ile
gerçekleştirilen ticaret hacminde belli bir artõşõn gerçekleşeceği düşünülmektedir.  Ancak
bununla birlikte sektörün finansman gereksiniminde artõş  beklenmektedir.
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2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Deniz Taşõmacõlõğõ Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve
Beklentileri

Türkiye'nin AB'ye üyeliği çeçevesinde yürütülen teknik mevzuat uyum çalõşmalarõ ile
özellikle gezinti teknelerinin inşasõna yönelik standartlarõn yükseltilmesi Denizcilik
Müsteşarlõğõ'nõn gündemindedir. Ancak bu konuda belli bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulacaktõr.
Bu süre içerisinde hem teknik eleman, hem de teknik alt yapõ eksikliklerinin giderilmesiyle
birlikte sektörün rekabet gücünün artõrõlmasõ hedeflenmektedir. Bu amaçla örgün ve yaygõn
eğitim hizmetlerinin yaygõnlaştõrõlmasõ düşünülmektedir.

Gemi bakõm ve onarõmõ konusunda ise; GATS çerçevesinde ülkemizin taahhütte
bulunduğu hizmet sektörlerinden "Ulaştõrma Hizmetleri" başlõğõ altõnda yer alan "Deniz
Taşõmacõlõğõ Hizmetleri" alt başlõğõ "(d) maddesi: Gemilerin Bakõm ve Onarõmõ" konusunda hiç
bir kõsõtlama getirilmemiştir. Gemilerin bakõm ve onarõmlarõ için gerekli yerlerde hizmetin
verilebileceği tersaneler kurulmasõ için çalõşmalar sürdürülmektedir.

Gemi ve yat inşa sektöründe verilen hizmetin kalitesinin Avrupa ülkelerinde iyi kabul
edilmesine rağmen, kõsa ve orta vadede daha iyi bir noktaya getirilebilmesi amacõyla var olan ara
teknik elemanlarõn sayõ ve teknik düzeylerinin yükseltilmesi için çalõşmalara ağõrlõk verilmesi
düşünülmektedir.

Gemi inşa sektörümüzün dünya deniz ticaret filosuna daha etkin hizmet verebilmesi için
diğer ülkelerle "ikili görüşmeler", ikili teknik ve ticari ortak çalõşma gruplarõ" şeklindeki
yaklaşõmlarla, ilişkilerin somut neticelere ulaştõrõlmasõ hedeflenmektedir.

Yukarõda belirtilen konular dõşõnda Denizcilik Müsteşarlõğõ görev alanõna giren ikili
anlaşmalarõn yeniden tetkik edilmesi, liman tarifelerinin temelde ayrõma yol açmayacak şekilde
ele alõnmasõ ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda yapõlan acentelik, brokerlik vb.
konularõ "Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi" uygulamalarõ çerçevesinde sözkonusu
Müsteşarlõk tarafõndan yeniden değerlendirilecektir.

SİVİL HAVACILIK HİZMETLERİ

Ülkemiz, Uluslararsõ Sivil Havacõlõk Teşkilatõ (ICAO), Avrupa Sivil Havacõlõk
Konferansõ (ECAC) ve Avrupa Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatõ (EUROCONTROL)  gibi
uluslararasõ sivil havacõlõk kuruluşlarõnõn tam üyesi, Avrupa Sivil Havacõlõk Otoriteler Birliği
(JAA)'nin de aday üyesidir. Bu kuruluşlar tarafõndan yapõlan seminerlere ve toplantõlara katõlõm
sağlanmakta, dokümanlar takip edilmekte ve talimatlar hazõrlanmaktadõr.

Hava taşõma hizmetlerinde de uluslararasõ kurallar uygulanmakta, ancak parasal
uygulamalar ülke koşullarõna göre ayarlanmaktadõr. 
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Türk Hava Yollarõ Anonim Ortaklõğõnõn (THY) faaliyet gösterdiği sektörle ilgili olarak
GATS kapsamõndaki görüşleri aşağõda belirtilmektedir;

THY'nin ve Türkiye'ye yönelik sefer yapan diğer ülke taşõyõcõlarõnõn tarifeli taşõmalarõ
İkili Hava Ulaştõrma Anlaşmalarõ ile düzenlenmektedir.

Sözkonusu anlaşmalar, iki ülke arasõnda gerçekleştirilecek tarifeli taşõmacõlõğõn tüm
esaslarõnõ belirlemekte ve bu esaslar, karşõlõklõlõk ilkesine dayanmaktadõr. Dolayõsõyla,
karşõlõklõlõk ilkesinden hareketle, iki ülke taşõyõcõlarõna eşit ve adil imkanlar tanõnmasõ
hedeflenmektedir.

İkili Hava Ulaştõrma Anlaşmalarõnõn en kritik noktalarõnõ, trafik haklarõ, frekans ve
kapasite yaklaşõmõ ile taşõmacõlõk yapacak havayolu tayinini öngören maddeler oluşturmaktadõr.

Ticari açõdan havayollarõ için son derece önemli olan bu hususlarda hak alõşverişi her
ülke için farklõlõk gösterebilmekte, liberal bir politika izleyen ülkeler arasõnda daha esnek
anlaşmalar akdedilirken, katõ ve kõsõtlamacõ ülkeler ile ile anlaşma çerçevesindeki hak alõşverişi
de kõsõtlõ olmaktadõr. Ülkemiz ile halihazõrda 81 ülke arasõndaki hava ulaştõrma anlaşmalarõ da
birbirinden farklõlõklar içermekte ve karşõlõklõlõk prensibine uymamaktadõr.

Bu çerçevede, GATS hükümlerinin İkili Hava Ulaştõrma Anlaşmalrõna yansõyacak şekilde
düzenlenmesinin halihazõrda ülkeler arasõnda korunan denge unsurunu bozacak öğeleri de
beraberinde getireceği düşünülmektedir.

Özel sektörümüzden İstanbul Havayollarõnõn görüşü de aşağõdaki şekildedir;
Sivil havacõlõk hizmetlerinde yabancõ ortaklõğõ % 49'u geçemez. Ayrõca, ülkeler arasõ

uçuşlarda uluslararasõ anlaşmalar vardõr.

Sivil havacõlõk sektörümüz, pazara yabancõlarõn girip hizmet sunma konusunda, öncelikli
olarak devletin sektörden çekilmesi ve özel sektörün güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde
durarak, aksi takdirde Türk yatõrõmcõnõn pazardan çõkmak zorunda kalacağõna dikkat
çekmektedir.

Sivil havacõlõk sektörümüzün yurt dõşõna açõlmak için gerekli alt yapõya sahip olmadõğõnõ
düşünen özel sektörümüz, bu konuda yapõlmasõ gerekenleri aşağõdaki şekilde ifade etmektedir:

- sektör, yoğun olarak yurt dõşõna uçmakla birlikte 1998 yõlõ itibariyle ciddi bir mali krize
girmiştir. Devlet desteğine ihtiyaç duyulmaktadõr,

- ülke imajõnõn düzeltilmesi ve Türk ekonomisinin istikrara kavuşmasõ gerekmektedir
(banka faizlerinin düşmesi vb.)

- bankalarõn iştirak limitlerine getirilen sõnõrlamalara "havacõlõk sektörü" için istisna
getirilmelidir. Batõda önemli havacõlõk kuruluşlarõnõn ardõnda finans kuruluşlarõ vardõr.
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Ayrõca sözkonusu hizmet sunumunda üreticimiz yurt dõşõnda da problemlerle
karşõlaştõğõnõ belirterek, bu problemlerin çözümlenmesi için öncelikle "Sivil Havacõlõk İdaresi"
nin özerk bir yönetim yapõsõna kavuşturulmasõ ve kendi gelirlerini sağlayan ve harcayan bir
örgüte dönüştürülmesi ve buna yönelik yasanõn bir an önce çõkarõlmasõ gerektiğini
vurgulanmaktadõr.

AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

THY'nin bu başlõk altõndaki düşünceleri aşağõda verilmektedir.

AB içerisinde sivil havacõlõk alanõnda III. Paket olarak bilinen ve tüm kõsõtlamalarõn
kalktõğõ bu ortama, ülkemizin tam bir uyum içerisinde entegrasyonunun THY açõsõndan bir
sakõnca yaratmayacağõ düşünülmektedir.

Zira THY'nin, AB üyesi ülke taşõyõcõlarõ ile ilişkileri son derece liberal bir çerçeveye
oturtulmuş olup, faaliyetlerini serbest rekabet ortamõ şartlarõnda sürdürmektedir.

Bu nedenle, AB tarafõndan benimsenen III. Pakete entegrasyon konusunda THY'nin
herhangi bir tereddütü bulunmamaktadõr.

Ancak, bu tür bir serbestiyete geçiş halinde, THY halihazõrda T.C. Ulaştõrma
Bakanlõğõ'nõn onayõna bağlõ olarak belirlenmekte olan iç hat taşõma ücretlerinin de AB
mevzuatõnda olduğu gibi, bir denetim mekanizmasõ çerçevesinde, tamamen pazar koşullarõ
çerçevesinde belirlenmesi görüşünü benimsemektedir. Ancak, ücretlerin havayollarõnõn maliyet
yapõsõ da gözönüne alõnarak uzun vadede giderleri karşõlayacak seviyede olup olmadõğõnõn
kontrol edilebileceği, Bakanlõğõn ücretleri çok yüksek veya çok düşük bulmasõ durumunda
yürürlükteki ücrete müdahele edebileceği bir denetim mekanizmasõnõn bulunacağõ yasal bir
düzenleme yapõlmasõ gerekmektedir.

Bu çerçevede, sivil havacõlõk sektörü, gerek AB gerekse GATS boyutuyla incelendiğinde,
serbest rekabet ortamõ içerisinde, bu ortamõn gerektirdiği tüm şartlara uygun faaliyet göstermekte
olan THY, özellikle havacõlõk sektörünün GATS'a tabi olmasõ konusunda sakõnca bulmasõna
rağmen AB ile uyumlaşmõş bir mevzuat çerçevesinde tam milli muamele prensibinin hayata
geçirilmesini benimsemektedir.

İstanbul Hava Yollarõ ise, öncelikle özel sektörün güçlendirilmesi ve THY'nin
özelleştirilmesinin tamamlanmasõ gerektiğini, bunlar yapõlmadan AB ile ulusal muamele
kõsõtlamalarõnõn kaldõrõlmasõ halinde sektörde güçlüklerle karşõlaşõlabileceğini belirtmektedir.
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KARAYOLU TAŞIMACILIĞI (Ambar Hizmetleri ve Yük Taşõmacõlõğõndaki Komisyon
Hizmetleri Dahil Olmak Üzere)

Karayolu Taşõmacõlõğõ Sektörümüzden sorumlu Ulaştõrma Bakanlõğõ Kara Ulaştõrmasõ
Genel Müdürlüğü'nün görüşleri aşağõda verilmektedir.

Karayolu Taşõmacõlõğõ sektöründe yabancõlarõn faaliyet göstermesiyle ilgili olarak bazõ
kõsõtlamalar bulunmaktadõr. Milli mevzuatõmõza göre, Türkiye'de çalõşmak isteyen  sürücülerin
Türk vatandaşõ olmasõ, taşõtlarõn ise Türkiye trafiğinde kaydõnõn bulunmasõ ve Türk plakasõ
takmasõ gerekmektedir. Taşõmacõlõk açõsõndan, Sermayenin Teşvikine ilişkin Kanuna göre ve
Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarõnca Türkiye'de taşõmacõlõk yapacaklarõn Türk
tabiyetinde olmasõ ve sermayenin buna göre Türkiye'ye getirilmesi gerekmektedir.

Ulaştõrma Bakanlõğõ, yabancõlarõn hizmet sunumunda bulunmak üzere Türk pazarõna
girme fikrine, Türk taşõmacõlarõnõn olumsuz yönde etkileneceğini düşünmekle birlikte rekabetin
oluşmasõ, kaliteli mal ve hizmet üretiminin teşvik edilmesi ve sonuç olarak Türk tüketicisinin
refahõ açõsõndan olumlu etki yaratacağõ düşüncesiyle õlõmlõ yaklaşmaktadõr.

Kara Ulaştõrmasõ Genel Müdürlüğü, Türk karayolu filosunun Avrupanõn önde gelen
filolarõ arasõnda yer aldõğõnõ kabul etmekle beraber yurtdõşõna açõlmak için tam olarak gerekli alt
yapõ ve donanõma sahip olmadõklarõnõ söylemektedirler. Türk karayolu filosunda EURO-I
standartlarõna uygun 9.000 adet yeşil ve EURO-II standartlarõna uygun 6.000 adet çok yeşil ve
güvenli taşõtlarõn bulunduğu, bu standartlara uygun taşõt sayõlarõnõn arttõrõlmasõ gerektiği, en
önemli konunun ise bu alandaki eğitim faaliyetlerinin genişletilerek Avrupa standartlarõna uygun
hale getirilmesi olduğu belirtilmektedir.

Kara Ulaştõrmasõ sektöründe yurtdõşõnda  faaliyet gösteren taşõmacõlarõmõzõn yabancõ ülke
mevzuat ve uygulamalarõndan kaynaklanan sorunlarõ bulunmaktadõr. Özellikle uluslararasõ
anlaşmalar çerçevesinde yabancõ ülkelerin uyguladõklarõ geçiş ücretleri ve geçiş belgelerindeki
kõsõtlamalar ile sürücü vizelerindeki ve sõnõr geçişlerindeki bürokratik zorluklar uluslararasõ
karayolu taşõmacõlarõmõzõ olumsuz yönde etkilemektedir. Avrupada bazõ ülkelerin geçiş belgesi
kotalarõnda getirdikleri kõsõtlamalara son verilmesi, alõnan vergilerdeki farklõlõklarõn giderilmesi
için ulusallõğa dayalõ ayõrõmcõ uygulamalardan vazgeçilerek, şeffaf ve objektif uygulama
sağlanmasõ ve vergilendirme sisteminin basitleştirilmesi, sürücü vizelerinde ve sõnõr geçişlerinde
karşõlaşõlan bürokratik engellerin kaldõrõlmasõ, işlemlerin hõzlandõrõlmasõ ve ayõrõmcõlõk
yapõlmamasõ için girişimlerde bulunulmasõ sektör temsilcilerinin Türk Hükümetinden temel
taleplerini oluşturmaktadõr.

Kara Ulaştõrmasõ sektörümüzde yük taşõmacõlõğõ alanõnda faaliyet gösteren
taşõmacõlarõmõzõn oluşturduğu Uluslararasõ Nakliyeciler Derneği (UND)'nin sektörleriyle ilgili
olarak GATS kapsamõnda yapmõş olduklarõ yorum aşağõda yeralmaktadõr.
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Ülkemizdeki yük taşõmacõlõğõ konusunda gerçek kişilerde vatandaşlõk, tüzel kişilerde de
Türk kanunlarõna göre kurulmasõ şartõnõn haricinde yabancõ yatõrõmcõya yönelik herhangi bir
kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Sözkonusu kõsõtlama 20.08.1994 tarihinde yayõnlanan Karayoluyla Uluslararasõ Yolcu ve
Eşya Taşõmalarõ Hakkõndaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin c fõkrasõ ile getirilmiş olmasõna
rağmen, Türk Ticaret Kanununun tüzel kişiler hakkõndaki hükümleri ve 6224 sayõlõ Yabancõ
Sermayeyi Teşvik Kanunu sayesinde sektöre yabancõ sermaye girişini engellememiştir.

6224 sayõlõ Yabancõ Sermayeyi Teşvik Kanununun 10. Maddesi sayesinde yabancõ
yatõrõmcõlarõn, sektöre tanõnan teşvik imkanlarõndan faydalandõrõlmasõ, son üç yõldõr
sektörümüzde oluşan atõl kapasite sorununu körüklemiştir. Zira sektörümüzün ekonomik yapõsõ
çekici ithali vb. ülkemizden döviz transferini gerektiren yatõrõmlarõ zorunlu kõlmasõ nedeniyle
belirli bir gerileme göstermiş, kapasite fazlalõğõ ortaya çõkmõş ve Teşvik Mevzuatõ hükümlerince
sektöre tanõnan avantajlarõn geri alõnmasõ hususunda bizzat sektörün sivil temsilcisi
konumundaki Dernek girişimlerde bulunmuştur.

Karayoluyla uluslararasõ eşya taşõmacõlõğõ sektörümüz, dõş ticaretimizin gelişimine ucuz
işgücü, teknoloji yatõrõmõ, dinamik organizasyon yapõsõ sayesinde küçümsenmeyecek bir katkõda
bulunmaktadõr. Bu avantajlar sayesinde, Avrupa'nõn en büyük karayoluyla uluslararasõ eşya
taşõmacõlõk filosuna sahip olan taşõmacõlarõmõz, Rusya, Romanya, Macaristen, Avusturya ve
İtalya gibi ülkelerde GATS'õn hükümlerine tezat oluşturacak şekilde kõsõtlamalarla
karşõlaşmaktadõrlar. Bu kõsõtlamalarõn en belirgin örneğini geçiş belgeleri kotalarõ
oluşturmaktadõr.

Sektörün en önemli sorunlarõndan birisi de vize sorunudur. Her ne kadar vize sorunu
GATS kapsamõ dõşõnda kalsa da, karayolu taşõmacõlõk hizmetinin yerine getirilebilmesi için
sürücünün taşõma esnasõnda geçmek zorunda kaldõğõ ülkelerin vizelerini alabilmek için taşõma
evraklarõ ile birlikte ilgili ülke konsolosluğuna gitmesi, bazõ ülke vizelerinin 8 gün gibi bir süre
kaybõna yol açmasõ GATS'õn amacõ ile tezat oluşturduğu için gündeme getirilmesi gerekmektedir.

AB ile Başlatõlacak Müzakerelerde Milli Muamele Kõsõtlamalarõnõn Kaldõrõlmasõ

Uluslararasõ Anlaşmalar  çerçevesinde karayolu taşõmacõlõğõnda,  bazõ kõsõtlamalar
bulunmaktadõr. Bunlar arasõnda geçiş ücretleri, geçiş belgeleri ile ilgili kõsõtlamalar, bürokratik
engeller, uluslararasõ kara yolu taşõmacõlõğõmõzõ halihazõrda olumsuz yönde etkilemektedir. AB
ile yapõlacak anlaşma, bazõ Avrupa ülkelerinin  geçiş belgesi kotalarõna  getirdikleri kõsõtlamalarõ
kaldõrmalarõ ve bir çok engelin aşõlmasõ sonucunu doğuracaktõr. Ayrõca, alõnan vergilerdeki
ayrõmcõ uygulamalar ve sürücü vizeleri ile ilgili yaşanan sorunlarõn da çözümüne katkõ sağlanmõş
olacaktõr. Ancak, taşõmacõlõk sektörümüzün dõşa açõlma konusunda yeterli alt yapõ ve donanõma
sahip olmadõğõ gözlenmektedir. Bu konuda özellikle eğitim ve AB standartlarõna uyum
hususlarõna önem verilmesi gerekecektir.
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AB kapsamõnda UND'nin görüşleri aşağõdaki şekildedir;

AB ile imzalanan Gümrük Birliğinin asõl amacõ olan mallarõn serbest dolaşõmõ ilkesi,
henüz hizmet ticaretinin serbestleştirilememesi nedeniyle özellikle nakliye sektörü açõsõndan çok
önemli bir sorunu beraberinde getirmiştir.

AB ülkeleri ile Ülkemiz arasõnda mallarõn serbest dolaşõmõnõ taşõmacõ sağlamaktadõr.
Ancak aynõ taşõmacõnõn aracõnõn AB ülkelerine giriş yapabilme, kabotaj hakkõ çiğnenmemesine
rağmen, hakkõ sõnõrlandõrõlmaktadõr.

Özellikle İtalya ve Avusturya'nõn taşõmacõlõğõmõza yönelik uyguladõğõ kota sistemi hem
mallarõn hem de hizmetlerin serbest dolaşõmõ anlayõşõna tamamen ters düşmektedir.

Sözkonusu kota sistemi araçlarõmõza, Avusturya ve İtalya'nõn haricindeki diğer Avrupa
ülkeleri tarafõndan da uygulanmaktadõr. Mütekabiliyet prensibi ile ülkemizde de sözkonusu
ülkelerin araçlarõna kota sistemi uygulanmakta ancak bu husus hiçbir zaman Avusturya ve İtalya
gibi ticareti kõsõtlayõcõ boyutlara ulaşmamaktadõr.

Avrupa Birliği ile başlatõlacak olan hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi müzakerelerinde
vize sorunlarõmõz ile birlikte karayolu taşõmacõlõğõndaki ticareti kõsõtlayõcõ kota sisteminin
kaldõrõlmasõnõn gündeme alõnmasõ UND açõsõndan çok büyük önem arzetmektedir.

2000-2005 ve 2001-2023 Dönemlerinde Ulusal ve Uluslararasõ Çerçevede Olmasõ
Gerekenlere İlişkin Kara Ulaştõrmasõ Sektörünün Değerlendirme, Düşünce ve  Beklentileri

  2000-2005 döneminde karayolu ile uluslararasõ taşõmacõlõk yapan şirketlerin önemli
sorunlarõndan olan , geçiş ücretlerinin, geçiş belgesi kotalarõnõn karşõlõklõ olarak kaldõrõlmasõ
veya yeterli seviyeye getirilmesi çalõşmalarõnõn sonuçlandõrõlmasõ amaçlanmaktadõr. Sektörden
sorumlu kuruluşlarõn bu çerçevedeki önerileri uluslararasõ platformlara taşõnacaktõr.

2001-2023 döneminde karayolu ile taşõmacõlõk yapan firmalarõn serbest dolaşõmõ
amacõyla yapõlacak düzenlemeler ağõrlõk kazanacaktõr. Hizmetlerin serbest sunumunu sağlamak
üzere DTÖ içinde yapõlacak düzenlemeler dikkatle takip edilerek gerekli kararlar süratle
alõnacaktõr.

AB ile başlatõlacak olan hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi görüşmeleri GATS taahhütlerimizin
daha ilerisinde düzenlemeler getirecektir. Dolayõsõyla, bu sektörde 2000-2005 döneminde AB
mevzuatõna uyum konusunda yapõlan çalõşmalarõn en üst seviyeye çõkartõlmasõ hedeflenmektedir.
Bu dönemde özellikle AB mevzuatõna uygun olarak hazõrlanan ve önemli bir eksikliği giderecek
olan Karayolu Taşõma Kanunu Tasarõsõnõn
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yürürlüğe girmesi sağlanacaktõr. Ayrõca, taşõmacõlarõmõzõn karşõlaştõğõ kota, vize, geçiş ücreti gibi
güçlüklerin AB ile yapõlacak müzakereler neticesinde aşõlmasõ da sağlanacaktõr.

2000-2023 döneminde karayolu taşõmacõlõğõ sektörünün önündeki engellerin önemli bir bölümü
aşõlmõş olacak, kombine taşõmacõlõğõn teşvik edilmesi ile birlikte karayolu taşõmacõlõğõ üzerindeki
yük azalarak, sektörün serbest rekabet kurallarõna uyumu kolaylaşacaktõr.

SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELERDEN ÇIKAN SONUÇ

Hizmetlerin hõzla uluslararasõ ticarete konu  olduğu günümüzde, Türkiye de kaçõnõlmaz
olarak hem Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde hem de,  AB ile ilişkilerinde hizmet ticaretinin
serbestleştiği bir sürecin başõnda bulunmaktadõr.

Böyle bir dönemde, özel sektörün bu konudaki görüşlerini yansõtan bir çalõşma mevcut
olmadõğõ için Özel İhtisas Komisyonumuz, daha sonra yapõlacak kapsamlõ çalõşmalara temel
oluşturmak amacõyla, hizmetler alanõnda faaliyet gösteren Türk özel  sektörünün hizmet
ticaretinin serbestleştirilmesi hakkõndaki görüşlerine ilişkin bir ön tespit yapmõştõr.  Bu tespit
yapõlõrken kullanõlan araçlar Rapor'un 1 sayõlõ ekinde verilen anket formu ve 2 sayõlõ ekinde
verilen Komisyon Başkanõnõn ilgili kuruluşlarõ muhatap yazõsõdõr.

Bu çalõşmanõn sonuçlarõnõ kõsaca şu şekilde özetlemek mümkündür :

Çalõşmada,  12  temel hizmet sektörü ve Türkiye'nin yabancõ sermaye mevzuatõ alanõnda
ilgili kurumlarõn cevaplarõ değerlendirilmiştir. Ele alõnan sektörler muhasebecilik, danõşmanlõk
ve defter tutma hizmetleri; mühendislik ve mimarlõk hizmetleri; reklam hizmetleri;
telekomünikasyon hizmetleri; müteahhitlik hizmetleri; eğitim hizmetleri; çevre hizmetleri; mali
hizmetler; turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler; deniz taşõmacõlõğõ hizmetleri; sivil havacõlõk
hizmetleri; karayolu taşõmacõlõğõ (ambar hizmetleri ve yük taşõmacõlõğõndaki komisyon hizmetleri
dahil olmak üzere) sektörleridir.

 Yapõlan değerlendirmeye göre,  hizmetler sektöründe yatõrõm yapmak isteyen yabancõ
yatõrõmcõlar için mevzuat açõsõndan önemli bir sõkõntõ bulunmamaktadõr,  sorun daha çok ön izin
zorunluluğundan kaynaklanan  bürokratik formalitelerden kaynaklanmaktadõr. Hali hazõrda bu
sorunlarõn giderilmesi için çalõşmalar sürdürülmektedir.

Yabancõ sermaye mevzuatõnõn genel anlamda son derece liberal olmasõna karşõn bazõ
hizmet sektörlerinde yabancõlarõn serbestçe hizmet sunumunu engelleyen  çeşitli mevzuat
kõsõtlamalarõ  bulunmaktadõr.  Bu kõsõtlamalar en somut  olarak muhasebecilik, danõşmanlõk ve
defter tutma hizmetleri, telekomünikasyon, mali hizmetlerin alt sektörü olan sermaye piyasasõ
hizmetleri, deniz taşõmacõlõğõ, sivil havacõlõk hizmetleri ve karayolu taşõmacõlõğõ hizmetleri
sektörlerinde gözlenmektedir.
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Müteahhitlik hizmetleri,  eğitim hizmetleri,  mali hizmetlerin alt sektörleri olan
bankacõlõk ve sigortacõlõk hizmetleri, finansal kiralama hizmetleri ve turizm ve seyahat ile ilgili
hizmetlerde ise belirgin bir mevzuatdan kaynaklanan kõsõtlama bulunmamaktadõr.

Sektörlerin konuya genel bakõş açõsõ  ise şöyle özetlenebilir :

Hemen hemen tüm sektörlerde hizmet ticaretinin serbestleştirilmesinin sektörde rekabeti
artõracağõ, ürün yelpazesini genişleteceği ve kaliteyi  yükselteceğinin ve bunlarõn tüketicilerin
yararõna olacağõnõn düşünülmesine karşõn,  sektörler yapõsal sorunlarõ giderilene kadar geçiş
dönemi talep etmektedirler.  Mühendislik ve mimarlõk hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri,
mali hizmetler, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler ve sivil havacõlõk hizmetleri bu sektörler
arasõndadõr. Bu görüşten farklõ olarak Maliye Bakanlõğõ,  muhasebecilik, danõşmanlõk ve defter
tutma hizmetleri  sektöründe, yabancõlarõn hizmet sunmak üzere Türk pazarõna  girmesinin
sektörün niteliğinden kaynaklanan nedenlerle fiilen mümkün olmadõğõnõ belirtmektedir;
müteahhitlik sektörü,  sektörün yabancõlarõn -özellikle AB vatandaşlarõ- hizmet sunumuna
açõlabilmesi için "karşõlõklõlõk" ilkesinin gözetilmesi gerektiğini vurgulamaktadõr;  karayolu
ulaştõrmasõnda ise AB ile başlatõlacak olan hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi sürecinde vize
sorunlarõmõz ile birlikte karayolu taşõmacõlõğõndaki ticareti kõsõtlayõcõ kota sisteminin kaldõrõlmasõ
talep edilmekte, GATS  sürecinde ise  karayolu ile uluslararasõ taşõmacõlõk yapan şirketlerin
önemli sorunlarõndan olan , geçiş ücretlerinin, geçiş belgesi kotalarõnõn karşõlõklõ olarak
kaldõrõlmasõ veya yeterli seviyeye getirilmesi çalõşmalarõnõn sonuçlandõrõlmasõ amaçlanmaktadõr.

Reklam hizmetleri sektöründe yabancõlarõn Türk pazarõnda faaliyet göstermelerinde
herhangi bir  ksõstlama bulunmamaktadõr ve sektör temsilcileri, sektörün  gerek GATS gerek AB
boyutunda girecekleri rekabetten sõkõntõ duymayacaklarõnõ belirtmektedirler.

Ancak, hizmetlere ilişkin bir veri tabanõnõn mevcut olmamasõ nedeniyle  bu
değerlendirmelerin  çok sağlõklõ olduğunu söylemek de mümkün değildir.  Ayrõca sektörlerin
konuya ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadõğõ da yapõlan  tespitler arasõndadõr.
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi konusu dünya gündemine Uruguay Round
görüşmeleri ile girmiş ve 1994 yõlõnda Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulmasõyla birlikte
uluslararasõ disiplinlere kavuşmuştur. Geçen altõ yõllõk süre içerisinde, bu alanda gelişmiş
ülkelerin daha iyi organize olduğu ve uluslararasõ platformlarda oldukça verimli çalõşmalar
yaptõğõ gözlemlenmiştir.

Tarihi sosyolojik ve coğrafi yapõsõ gereği yönünü batõya, çağdaş, sanayileşmiş dünyaya
çeviren ülkemizin kalkõnmasõna en önemli katkõ hizmetler sektöründen gelecektir.
Sağlanabilecek katkõnõn kalõcõ olabilmesi de, hizmetler alanõnda mevzuat üreten sorumlu kamu
kuruluşlarõnõn, uluslararasõ gelişmeleri yakõndan takip etmesine ve bu dinamik sektörün önünü
açabilecek düzenlemeleri hayata geçirebilmesine bağlõ bulunmaktadõr. Rapor çalõşmalarõ
sõrasõnda ülkemizin hizmetler sektöründen sorumlu kurum ve kuruluşlarõnõn Dünya Ticaret
Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ ve bu Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerimize
ilişkin gereken ilgiyi göstermedikleri, sorumlu olduklarõ özel sektöre itici güç sağlayabilecek
örgütlenme ve bilgi donanõmõna yeteri kadar sahip olmadõklarõ, sektörün uluslararasõ işleyişini ve
ülkemiz firmalarõnõn rekabet edebilirlik pozisyonunu tesbit etmeye yönelik bir çalõşma içinde
olmadõklarõ anlaşõlmõştõr.

Diğer taraftan, Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ'nõn ulusal koordinasyonundan sorumlu
birim olan Hazine Müsteşarlõğõ Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün yürüttüğü
bilgilendirme çalõşmalarõnõn verimli ve yeterli olmadõğõ, gerek komisyon çalõşmalarõ esnasõnda
üyelere dağõtõlan anket formuna gerekse de Ek I'de bir örneği bulunan ve gelecek dönemlerde
sektörlerin faaliyet alanlarõyla ilgili değerlendirme, düşünce ve beklentilerini ortaya koymalarõnõ
amaçlayan yazõya gelen cevap yazõlarõndan, tespit edilmiştir.

Özel sektör meslek birliklerinin uluslararasõ gelişmeleri daha yakõndan takip ettikleri,
bununla beraber bilgi birikimlerini, sektörlerinin gelişmesi ve rekabetçi piyasa koşullarõnda
önlerine çõkan mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan uluslararasõ engellerin kaldõrõlmasõ
amacõyla kullanmadõklarõ, daha ziyade bireysel ve işlem bazõnda çözüm arayõşlarõ içinde
olduklarõ gözlemlenmiştir.
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GENEL ÖNERİLER

1) Dünyada yaşanan küreselleşme sürecinin gerisinde kalmamak için piyasa
mekanizmasõnõn daha etkin ve şeffaf çalõşmasõnõ sağlayacak tüm hukuki ve kurumsal
düzenlemeler yapõlmalõ ve bu kurumlar etkin olarak işletilmelidir.

2) Türkiye'nin eksik sermaye birikimini özellikle doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõyla
kapatacak yöndeki politikalara önem verilmelidir. Bu politikalarla bir yandan ülke için
kalõcõ bir kaynak sağlanõrken diğer yandan dünya ile bütünleşmenin maddi temellerinin
güçlenmesine katkõ sağlanacaktõr.

3) Beşeri sermaye birikimini sağlayacak çalõşmalara öncelik verilmeli, üretim sürecinde
sistematik bilginin yeri ve önemi dikkate alõnmalõdõr. Bu çerçevede, proje bazõnda
çalõşmalar ile araştõrma ve geliştirme harcamalarõ teşvik edilmelidir. Bu kapsamda
üniversitelerin projelere vereceği destek de önem kazanmaktadõr. Böylelikle devlet,
Türkiye'yi teknoloji ithal eden bir konumdan teknoloji üreten bir konuma getirecek
girişimlere öncülük edecektir. Devletin bu çerçevedeki destekleri ve müdahaleleri seçici
olmalõ ve kaynak dağõlõmõnõ bozmayacak bir yapõda geliştirilmelidir.

4) Türkiye'nin uluslararasõ işbölümünde göreceli dinamik üstünlüklerini ön plana çõkaracak
çalõşmalar ve bilgilendirme çalõşmalarõ desteklenmelidir.

GATS İLE İLGİLİ ÖNERİLER

1) Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ kapsamõnda taahhüt listemizde yer alan hizmet
sektörlerine ilişkin pozisyonumuz, TBMM'nin de onayõ ile ulusal taahhütlerimiz
haline gelmiştir. Listemizde yer alan uygulamalardan daha az liberalizasyon anlamõna
gelecek herhangi bir kanun, tüzük, genelge çõkartõlmamalõ ve uygulama
yapõlmamalõdõr.

2) Özel mevzuatlarõ olmadõğõ için listemizde yer verilmemiş olan, ancak uygulamada
yabancõlarõn hizmet sunabildikleri sektörlerde ulusal mevzuatlar öncelikle yapõlmalõ
ve bu sektörlerde de taahhüt üstlenilmelidir.

3) Hizmetler alanõnda yapõlacak yeni mevzuat, yabancõlar arasõnda ayrõmcõ muameleye
neden olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu mevzuatlar, yabancõlarõn Türk pazarõna
girişlerine ilişkin, ayrõmcõ olmayan kriterleri de içermeli ve sayõlan kriterlerin dõşõnda
subjektif değerlendirmelere olanak sağlayacak düzenlemelerden kaçõnõlmalõdõr.
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4) Taahhüt listemizde yer alan hizmet sektörleriyle ilgili olarak 1995-1999 yõllarõ
arasõnda yapõlmõş mevzuat değişiklikleri ile 1.1.2000 tarihinden itibaren yapõlacak
değişikliklerin sektörden sorumlu kamu kurumu tarafõndan düzenli olarak Hazine
Müsteşarlõğõ Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünce tespit edilen formatta adõgeçen
Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir.

5) Yeni başlayacak hizmetler müzakere turunda ülkemizdeki sektörlere ilişkin sorumlu
kamu ve özel sektör birliklerinin aktif katõlõmõnõn sağlanmasõ gerekmektedir.

6) Hizmet sektörlerinden sorumlu kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarõnõn, ticari
ilişki içinde bulunduğu veya gelecekte bulunmayõ planladõğõ hedef ülkelerdeki
mevzuat ve uygulamalarõ, bahsekonu ülkelerin taahhüt listelerindeki pozisyonlarõnõ da
dikkate alarak izlemeleri yararlõ olacaktõr.

7) Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ (GATS) çerçevesinde; gerek bilgilendirme ve
koordinasyon görevinin eksiksiz yerine getirilmesini, gerekse de yukarõda sayõlan
önerilerin hayata geçirilmesini izlemek amacõyla Hazine Müsteşarlõğõ Banka ve
Kambiyo Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardõmcõsõ Başkanlõğõnda
Hizmetler Üst Koordinasyon Kurulu kurulmasõ, Koordinasyon Kurulunda görev
alacak üyelerin; hizmet sektörleriyle ilgili kamu kuruluşlarõnõn ve meslek kuruluşlarõ
üst birliklerinin yetkili temsilcilerinden oluşmasõ, kamu kuruluuş temsilcilerinin
asgari Genel Müdür Yardõmcõsõ düzeyinde olmasõ, üyelerin konusunda uzman
kişilerle birlikte toplantõya katõlabilmelerinin sağlanmasõ yararlõ ve gerekli
görülmektedir.

AB İLE İLGİLİ ÖNERİLER

1) AB ile ilişkilerimiz kapsamõnda yürütülecek olan taraflar arasõnda hizmet ticaretinin
serbestleştirilmesine ilişkin müzakereler öncesinde, Türkiye�nin müzakere
pozisyonunun sağlõklõ bir tespitinin yapõlabilmesi için, sağlõklõ bir kamu-özel sektör
işbirliğine ihtiyaç vardõr.

2) Türkiye ile AB arasõnda hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi öncesinde, yapõlmasõ
gereken mevzuat uyumunun tespiti amacõyla �mevzuat uyumu sürekli özel ihtisas
komisyonu� kurulmasõ zorunlu görülmektedir. Bu bağlamda, hizmet sunucularõna
izin, ruhsat veya belge verilmesi için gerekli olan standart ya da kriterler gibi bütün
hizmet sektörlerini ilgilendiren konularda detaylõ çalõşmalar yapõlmasõna ihtiyaç
duyulmaktadõr.
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3) Hizmet ticaretini doğrudan ilgilendiren alanlarda yürürlüğe konulacak yeni mevzuat
çalõşmalarõ esnasõnda, Türkiye AB ilişkileri çerçevesindeki önceliklerimiz ve
yükümlülüklerimiz de dikkate alõnmalõdõr.

4) Özellikle AB ile yapõlmasõ planlanan hizmet ticaretinin serestleştirilmesi
müzakereleri öncesinde sağlõklõ bir sektörel değerlendirme yapõlabilmesini ve rekabet
gücü açõsõndan geçiş sürecine ihtiyaç duyulacak sektörlerin tespiti gerekmeketedir.
Bu çalõşma özellikle ilgili kamu kurumlarõnõn koordinatörlüğünde  sektör
temsilcilerinin katõlõmõ ile oluşturulacak çalõşma gruplarõ tarafõndan yürütülmelidir.

5) Hizmetler sektöründe sağlõklõ bir sektörel değerlendirme yapõlabilmesi için detaylõ ve
güvenilir bir veri tabanõ bulunmamaktadõr. Özellikle hizmet ticaretinin  ile ilgili
sektör ve ülke bazõnda bilgilere ulaşõlamamaktadõr.  Bu çerçevede, AB ile
başalayacak müzakereler öncesinde  Türkiye�nin pozisyonun belirlenmesi açõsõndan
güvenilir ticaret verilerine ihtiyaç duyulmaktadõr. Bu amaçla Devlet İstatistik
Enstitüsü bünyesinde hizmet ticaretine ilişkin bir veri tabanõ oluşturulmasõ gerekli
görülmektedir.

6) Hizmetler sektörü ve hizmetlerin serbest dolaşõmõ konusunda atõlmasõ planlanan
adõmlar konusunda  özel sektörün bilgilendirilmesi gerekmektedir.
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EK-1
ANKET FORMU

Aşağõda belirtilen sektör-alt sektörlerden hangisinde faaliyet gösteriyorsunuz

1.MESLEKİ HİZMETLER
A.Uzmanlõk Gerektiren Hizmetler
a.Hukuk hizmetleri (  )
b.Muhasebecilik (  )
c. danõşmanlõk ve defter tutma hizmetleri (  )
d.Mimarlõk hizmetleri  (  )
e.Mühendislik hizmetleri  (  )
f. Entegre mühendislik hizmetleri (  )
g.Şehir planlama ve peyzaj mimarlõğõ hizmetleri (  )
B.Bilgisayar ve ilgili hizmetler (  )
C.Araştõrma Ve Geliştirme Hizmetleri (  )
D.Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri (  )
E.Kiralama Ve Leasing Hizmetleri (  )
F.Diğer Mesleki Hizmetler
a.Reklam hizmetleri (  )
b.Piyasa araştõrmasõ ve kamuoyu yoklamasõ hizmetleri(  )
c.Yönetim danõşmanlõğõ hizmetleri (  )
d.Yönetim danõşmanlõğõna bağlõ hizmetler (  )

2.HABERLEŞME HİZMETLERİ
A.Posta Hizmetleri (  )
B.Kurye Hizmetleri (  )
C.Telekomünikasyon Hizmetleri (  )

3.MÜTEAHHİTLİK ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ (  )

4.DAĞITIM HİZMETLERİ
A.Komisyonculuk hizmetleri (  )
B.Toptan ticaret hizmetleri (  )
C.Perakende ticaret hizmetleri (  )

5.EĞİTİM HİZMETLERİ (  )
A.İlk öğretim hizmetleri, (  )
B.Orta öğretim hizmetleri (  )
C.Yüksek öğretim hizmetleri (  )
D.Yetişkin eğitimi (  )
E.Diğer eğitim hizmetleri  (  )

6.ÇEVRE HİZMETLERİ (  )
7.MALİ HİZMETLERİ
A.Tüm sigortacõlõk ve sigortacõlõğa bağlõ hizmetler (  )
B.Bankacõlõk ve Diğer Mali Hizmetler (  )
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8.SAĞLIKLA İLGİLİ VE SOSYAL HİZMETLER
A.Hastane Hizmetleri (  )
B.Diğer İnsan Sağlõğõ Hizmetleri (  )
C.Sosyal Hizmetler (  )
 9. TURİZM VE SEYAHAT İLE İLGİLİ HİZMETLER (  )
10.EĞLENCE, KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLER (  )
11.ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
A.Deniz Taşõmacõlõğõ Hizmetleri (  )
F.Karayolu Taşõmacõlõğõ Hizmetleri (  )
H.Tüm Taşõmacõlõk Sektörlerine Yönelik Yardõmcõ Hizmetler
a.Kargo teslim hizmetleri (  )
b.Ambar hizmetleri(  )
c.Yük taşõmacõlõğõndaki komisyon hizmetleri (  )

Aşağõdaki sorularõ Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ (GATS) ve AB ile başlatõlacak müzakereler
kapsamõnda cevaplandõrõnõz.

1. Faaliyet gösterdiğiniz sektörde yabancõlarõn Türk pazarõna girmesinin önünde herhangi bir kõsõtlama
mevcut mudur?

a) Evet kõsõtlama bulunmaktadõr (  )         b) Hayõr kõsõtlama bulunmamaktadõr (  )

2. Kõsõtlama mevcut ise sözkonusu yasal düzenlemenin içeriğinden kõsaca
bahsediniz������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������

3. Faaliyet gösterdiğiniz sektörde yabancõlarõn hizmet sunumunda bulunmak üzere Türk pazarõna
girmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������.

4. Faaliyet gösterdiğiniz sektör sizce yurt dõşõna açõlmak için gerekli altyapõ ve donanõma sahip midir?
a) Evet gerekli altyapõ ve donanõma sahiptir (..)       b) Hayõr değildir  (..)
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5. Cevabõnõz hayõr ise,  gerek kamu desteği, gerekse sektörün kendi iç dinamikleri açõsõndan yapõlmasõ
gerekenler nelerdir?
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������.
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6. Eğer ilgili bulunduğunuz hizmet sektörü yurtdõşõnda faaliyette bulunuyorsa, yabancõ ülke mevzuat
veya uygulamalarõndan kaynaklanan sorunlarla karşõlaşõyor musunuz?

a) Evet sorunlarla karşõlaşõlmaktadõr (..)
b) b) Hayõr herhangi bir sorunla karşõlaşmõyoruz (  )

7. Sorunlarla karşõlaşõyorsanõz sorununuzun çözümüne yönelik hükümet tarafõndan alõnmasõ gereken
önlemler sizce nelerdir?
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

Aşağõdaki sorularõ GATS çerçevesinde değerlendiriniz

8. Sektörünüzle ilgili faaliyette bulunduğunuz ülkelerde, diğer ülke yatõrõmcõlarõnõn tabi olduğu kurallar
eşit şekilde size de uygulanõyor mu?

a) Evet uygulanõyor, (..)                                           b) Hayõr uygulanmõyor (  )

9. Uygulanmõyor ise, GATS çerçevesinde yasal olmayan bu tür bir uygulamanõn önlenmesi konusunda
haklarõnõzõn korunmasõ açõsõndan yapmanõz gerekenleri biliyor musunuz?

a) Evet biliyorum (..) b) Hayõr bilmiyorum (..)

10. Faaliyette bulunduğunuz sektörün, 2000 yõlõ müzakerelerinde tüm GATS üyesi ülkelerde (paralel
olarak da Türkiye'de) öncelikli olarak ele alõnarak liberalizasyon seviyesinin arttõrõlmasõ için
çalõşmalar yapõlmasõnõ yararlõ bulur musunuz?

a) Evet (  ) b) Hayõr (  )

Aşağõdaki değerlendirmeyi AB ile başlatõlacak müzakereler çerçevesinde yapõnõz.

11. Türkiye-AB Hizmetler Anlaşmasõ ile karşõlõklõ olarak GATS taahhüt listelerindeki milli muamele
kõsõtlamalarõ kaldõrõlmak durumunda olacaktõr. Ülkemizin ve/veya AB'nin milli muamele
kõsõtlamalarõnõn kaldõrõlmasõ halinde sağlanabilecek avantajlar ve maruz kalõnabilecek dezavantajlara
ilişkin görüşleriniz nelerdir?
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������

Not: Açõklamalarõnõz için ilave kağõt kullanabilirsiniz.
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EK-2
KOMİSYON BAŞKANININ İLGİLİ KURULUŞLARI MUHATAP YAZISI

1.Başbakanlõğõn 1999/7 sayõlõ Genelgesi ile VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn
hazõrlõklarõna başlanmõştõr.

2.Genelge�de; Türkiye Cumhuriyeti�nin yüzüncü yõl dönümüne tekabül eden yõl hedef
alõnarak 2023 Türkiye Orta ve Uzun Dönem Gelişme Hedefleri ve Stratejilerinin belirleneceği
vurgulanarak, bu stratejilerin ilk beş yõllõk bölümünü oluşturacak olan VIII. Plan�õn bu
doğrultuda en etkin katõlõmla hazõrlanmasõ ve uygulanmasõnõn büyük önem arzettiği ifade
edilmektedir.

3.Genelge�de ayrõca; VIII. Planõn hazõrlõklarõnda yönlendirici bir rol oynayacak olan Özel
İhtisas Komisyonlarõnõn da önemine değinilerek, Komisyon Raporlarõnõn, konuyla ilgili amaçlarõ,
durum analizlerini, politika seçeneklerini ve önerilecek projelerin uygulama takvimini, getiri,
maliyet ve kaynaklarõnõ da ortaya koyarak, hem 2001-2005 dönemi, hem de 2001-2023 dönemi
strateji, öneri ve değerlendirmelerine yer vererek, en geç 31Ocak 2000 tarihine kadar
tamamlanmasõ talimatlandõrõlmõş bulunulmaktadõr.

4.Bu kapsamda kurulmuş bulunan 95 adet Özel İhtisas Komisyonundan biri de 61
numaralõ �Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu� dur.

5.Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesinin iki yönü bulunmaktadõr;
- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ (GATS) kapsamõnda
hizmetler.
- Avrupa Birliği kapsamõnda hizmetler.

6.Hizmet  ticaretinin  her iki boyutuna ilişkin olarak hazõrlanan teorik bilgiler internet
ortamõnda �http:plan8.dpt.gov.tr� adresinde ilgili Komisyon alt başlõğõnda yer almakta olup,
Komisyon Raporunun istenilen düzeyde tamamlanabilmesi için aşağõda yer alan
değerlendirmelerin stratejimizin temelini oluşturmasõ büyük önem arzetmektedir.

7.Gerek GATS, gerekse AB kapsamõnda 2000 yõlõ ile birlikte hizmet ticareti müzakereleri
başlayacaktõr. GATS kapsamõnda yapõlacak müzakerelerde, mevcut taahhüt listemizde yer alan
sektörlere ilişkin varsa yabancõlar aleyhine ayrõmcõ uygulamalara neden olan mevzuatõn gözden
geçirilmesi ve/veya kaldõrõlmasõ gerekecektir. Her halükarda, taahhüt listemizdeki liberalizasyon
seviyesinden daha geriye gidilmesine neden olabilecek mevzuat üretilmesi mümkün
bulunmamaktadõr. Taahhüt listemiz internet ortamõnda �www.hazine.gov.tr� adresinde �Hizmet
Ticareti Genel Anlaşmasõ� başlõğõ altõnda detaylõ olarak incelenebilir.

8.Bu nedenle, mevzuat hazõrlayan birimler, yürütmekte olduklarõ mevzuatta yapacaklarõ
değişikliklerde uluslararasõ taahhütlerimizi göz önünde bulundurmalõdõrlar. 2000 yõlõnda
başlayacak müzakere sürecinin en az üç yõl sürmesi öngörüldüğünden VIII.

http://www.hazine.gov.tr/
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Plan döneminin içinde yer alacaktõr. Böylece, kõsa vadeli planlamada öngörülecek politika
seçeneklerine ilişkin sõnõr da belirlenmiş bulunulmaktadõr.

9.GATS Anlaşmasõ Nisan 1994 de imzalanmõş ve Ocak 1995 de yürürlüğe girmiştir.
TBMM tarafõndan da onanan bu anlaşma hükümleri iç hukuk düzenlemesi niteliği de kazanmõş
bulunmaktadõr. Anlaşma yürürlüğe girmeden önce, mevzuatta ve ikili anlaşmalarda yer alan
mütekabiliyet maddeleri ile üye ülkeler arasõnda ayrõmcõ muamele sağlayan maddelerin
listelenmesi gerektiğinden, söz konusu liste (Derogasyon Listesi) hazõrlanarak, Anlaşmanõn
doğal eki ve taahhütlerimizin bir parçasõ olarak GATS üyelerinin bilgilerine sunulmuştur.
GATS�õn, üyeler arasõnda ayrõmcõ muamele yapõlmamasõ prensibine aykõrõ olan ve bu nedenle
listelenen düzenleme ve anlaşmalarõn aykõrõ hükümleri, GATS�õn yürürlüğe girişinden başlamak
üzere maksimum 10 yõl (2005 e kadar) yürürlükte kalabilmekte ve bu süre zarfõnda aykõrõlõklarõn
giderilmesi gerekmektedir. Böylece, üye ülkeler arasõnda ayrõmcõ uygulamalar önlenebilecektir.
Bu nedenle, derogasyon listemizde yer alan sektörlerden sorumlu kurum ve kuruluşlarõn,
derogasyon gerektiren mevzuat ve uluslararasõ anlaşmalarõnõ, öngörülen süre zarfõnda, üye
ülkeler arasõnda eşit muamele sağlayabilecek bir şekilde düzenlemeleri, bundan böyle de
derogasyon almak mümkün bulunmadõğõndan, yapõlacak düzenleme ve ikili anlaşmalarda farklõ
muameleye neden olunmamasõna özen göstermeleri gerekmektedir. GATS üyesi ülkelerin ve
ülkemizin derogasyon listelerine de �www.hazine.gov.tr� adresinden erişilmesi mümkün
bulunmaktadõr.

10. Yerli hizmet sunucusuyla yabancõ hizmet sunucusu arasõnda farklõlõk yaratmamak ve
mevcut farklõlõklarõ en aza indirmek (par. 7-8) ile yabancõ hizmet sunucularõ arasõnda farklõ
muameleyi önlemek (par.9) yönünde kamu kurum ve kuruluşlarõnca yapõlacak çalõşmalarõn, ilgili
meslek birlikleri ve baskõ gruplarõ tarafõndan da desteklenmesi, aykõrõ düzenlemelerin
önerilmemesi de liberalizasyon çalõşmalarõnõn tabana yayõlmasõna olanak sağlayacaktõr.

11. Meslek birlikleri ve baskõ gruplarõ dahil olmak üzere, hizmet sektörleri ile ilgili tüm
taraflar yukarõda sayõlan uluslararasõ yükümlülüklerimizin, tüm GATS üyesi ülkelerin de
uluslararasõ yükümlülükleri olduğunu bilmek durumundadõrlar. Ülkemiz için yükümlülük olan
hususlar diğer üyeler için uluslararasõ bir haklar manzumesini oluştururken, diğer üyelerin
yükümlülükleri de ülkemizin hizmet sunucusu ve tüketicisine benzer haklar sunmaktadõr. Bu
nedenle, hak ve yükümlülüklerin karşõlõklõ olabileceği gerçeği karşõsõnda, özellikle hizmet üreten
gerçek ve tüzel kişilerin, hizmet alõşverişi yaptõğõ diğer ülkelerde kendilerine verilmesi gereken
haklarõ öğrenmeleri, haksõzlõğa uğrayõp uğramadõklarõnõ anlayabilmeleri açõsõndan önem
arzetmektedir. Haksõzlõğa uğranmasõ halinde, GATS hükümleri çerçevesinde diğer ülkelerle eşit
koşullar altõnda, ülkemizin de diğer üyelerin listelemiş olduklarõ taahhütlere aykõrõ olan
uygulamalarõna karşõ gereken tepkiyi gösterebilmesi ve haksõz uygulamalara meydan
verilmemesi açõsõndan, hizmet sunucularõnõn böyle durumlarda Hazine Müsteşarlõğõ Banka ve
Kambiyo Genel Müdürlüğü�nü bilgilendirmeleri gerekmektedir.

http://www.hazine.gov.tr/
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12.Öte yandan, Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasõ (GATS) õn koordinasyonundan sorumlu
kuruluş olan Hazine Müsteşarlõğõ Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yetkililerinin görev
alanlarõ içinde, gerek bilgilendirme, gerekse sorunlarõn çözümüne yönelik çalõşmalar yapmak
bakõmõndan hizmet üreticisi gerçek ve tüzel kişiler ile hizmetlerin sunulmasõndan sorumlu kamu
kurum ve kuruluşlarõ ile meslek birliklerinin yapacaklarõ çalõşmalarda yardõmcõ olmak da
bulunmaktadõr.

13.Avrupa Birliği ile ülkemizin arasõndaki hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi
müzakereleri de  2000 yõlõnda başlatõlacaktõr. Bilindiği üzere, AB ile Türkiye gümrük birliği
müzakerelerini tamamlayarak, sõnai mal ticaretinde bölgesel entegrasyona olanak sağlayacak
anlaşmalarõ yürürlüğe koymuş bulunmaktadõr. Hizmetler alanõnda da gümrük birliği benzeri bir
hukuki yapõnõn oluşturulmasõna ilişkin ön görüşmeler 1998 ve 1999 yõllarõnda AB Komisyonu ile
gerçekleştirilmiş ve 2000 yõlõnda karşõlõklõ görüşmelerin daha detaylõ başlatõlmasõ mutabakatõna
varõlmõştõr. Hizmetler alanõndaki ilişki tam üyelik sürecinden bağõmsõz yürütülmesine rağmen
Helsinki Zirvesiyle gelinen nokta itibariyle taraflarõ daha da motive edebilecek bir ortam
yaratõlmõş bulunulmaktadõr.

 14.AB ile yapõlacak hizmetlerin serbestleştirilmesi müzakereleri, hukuki temelini GATS
Anlaşmasõnõn 5. Maddesinden almakta olup, bu çerçevede ortaya çõkmasõ muhtemel bir Ortaklõk
Konseyi Kararõ ile elde edilebilecek olan daha ileri seviyedeki taviz alõşverişi, paragraf 9 da ifade
edilen üye ülkeler arasõnda ayrõmcõlõk yapmama prensibine tabi olmayacaktõr. GATS�da teorik
olarak, yerli-yabancõ hizmet sunucusu ayrõmõ yapabilmek hakkõ bulunurken, AB ile tam milli
muamele prensibi hayata geçirilmek durumunda olacak ve yerli hizmet sunucusunun tüm
haklarõndan AB üyesi ülke hizmet sunucularõ da yararlanmak durumunda olacaklardõr. Bunun da
ötesinde, tam milli muamele sağlanmasõ halinde dahi, mevcut mevzuatõn yapõsõ AB nin mevzuatõ
ile çelişmekte ise bunlar da mevzuat uyum çalõşmalarõ ile giderilmek durumunda olacaktõr. Başka
bir ifadeyle, uyumlaşmõş bir mevzuat çerçevesinde tam milli muamele, AB-Türkiye hizmetler
ilişkisinin ana temasõnõ oluşturacaktõr.

15.Türkiye�nin GATS taahhüt listesinde yer alan sektörlerdeki pozisyonu alt sõnõr olmak
üzere AB-Türkiye hizmet ticareti görüşmeleri başlatõlmakla beraber, ele alõnan sektör sayõsõ daha
kapsamlõ olacaktõr. GATS da henüz görüşülmeyen kamu alõmlarõ, enerji gibi konular da kapsama
dahil olacak ve sektörel görüşmeler daha detaylõ yapõlacaktõr. Gelinecek noktada, hedef tam milli
muamele ilkesinin hayata geçirilmesi olacağõndan sektörel bazda serbest rekabet şartlarõna uyum
sağlayabilecek yapõlanma içinde olmak, ülkemiz hizmet sunucularõnõn birincil görevi olmak
durumundadõr. Taraflarõn, seçilecek bazõ hassas sektörlerde 10 yõla varacak geçiş süreleri talep
etme haklarõ olacağõ öngörülmektedir.

16.Yukarõda GATS ve AB çerçevesinde yapõlan değerlendirmelerin �Hizmet Ticaretinin
Serbestleştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu� raporunda sektörel bazda yer alabilmesi, ülkemizin
hizmetler alanõnda yakõn ve uzak gelecekten neler beklemesi gerektiği konusuna da õşõk
tutacaktõr. Bu amaçla, yukarõda yer alan değerlendirmelerin õşõğõnda ilgili bulunduğunuz sektöre
ilişkin olarak, hem GATS hem de AB boyutuyla 2001-2005 ve 2001-
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2023 dönemlerinde ulusal ve uluslararasõ çerçevede olmasõ gerekenlere ilişkin değerlendirme,
hayal ve beklentilerinizin öğrenilmesinde yarar bulunmaktadõr. Bu tür bir çalõşmanõn geniş bir
zamana ihtiyaç göstermesi tabi olmakla birlikte, Başbakanlõk Genelgesi ile üç aylõk bir zaman
tanõnmõş olmasõ ve sürenin de 31 Ocak 2000 tarihinde dolmasõ nedeniyle, değerlendirmelerinizin
en geç 21 Ocak 2000 tarihine kadar gönderilmesi, Komisyon Raporunun zamanõnda
tamamlanmasõna ve geniş katõlõmla, sektörel bazda gerçekçi bir sonuca ulaşõlmasõna katkõ
sağlayacaktõr.

Özel İhtisas Komisyonu raporunun değerli katkõlarõnõzla birlikte oluşturulabilmesi  için
gereğini arz ederim.
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EK 3
TÜRKİYE � TAAHHÜT LİSTESİ

Hizmet Sunum Şekilleri: 1) Sõnõrötesi ticaret, 2) Yurtdõşõnda tüketim, 3) Ticari varlõk, 4) Gerçek kişilerin varlõğõ

Sektör-Alt Sektör Pazara Giriş Koşullarõ Milli Muamele Koşullarõ

GENEL TAAHHÜTLER

Bu Listedeki Bütün
Sektörler(*)

1 Kõsõtlama yok

2 Kõsõtlama yok
3 Yabancõlarõn en az  (gerçek veya tüzel kişiler)

50.000 ABD Dolarõ  sermaye ile  ve aşağõda
belirtilen şekillerde yapacaklarõ yatõrõmlara
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü
tarafõndan izin verilmektedir:
- anonim veya limited şirket kurulmasõ,
- 6224 sayõlõ Yabancõ Sermayeyi Teşvik
Kanunu çerçevesinde tescil edilmiş olan
portföy yatõrõmlarõ da dahil olmak üzere, hisse
alõnmasõ (eğer yatõrõmcõ, şirketin yönetim
kuruluna veya genel kuruluna katõlmak veya
başka bir şekilde faaliyetine müdahale etmek
isterse, 32 sayõlõ   Karar'õn 15-F maddesi
uyarõnca, portföy yatõrõmõnõn 6224 sayõlõ
Kanun Çerçevesinde tescili şarttõr),
- şube açõlmasõ, ve
- irtibat bürosu kurulmasõ.
Mevcut yabancõ sermayeli şirketlerce veya
müşterek teşebbüslerce yeni bir iş alanõnda ve
mevcut bir şirkete katõlõm veya devralma

                                                          
(*)  Taahhüt listemizde belirtilen bütün izin ve yetkilerin verilmesi ve ilgili tüm odalara üye olabilmek için gerekli koşullar ve kriterler GATS Anlaşmasõnõn 16. ve 17. Maddeleri çerçevesinde pazara  girişi ve milli

muameleyi engellememektedir.
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şeklinde yapõlan yatõrõmlarda izin
gerekmektedir. Aynõ iş alanõndaki   yatõrõmlar
için yapõlacak başvurular genel olarak kabul
edilmektedir.

Bütün Sektörler (Devamõ) Gayrimenkul
Yabancõ Sermaye Mevzuatõna göre,
yatõrõmcõnõn izin verilmiş olan faaliyetiyle
ilgili olmasõ kaydõyla yabancõ firmalarõn
Türkiye'de gayrimenkul edinmelerine izin
verilmektedir. Ancak yabancõlar tarafõndan
kontrol edilen şirketlerin gayrimenkul alõmõ
ve satõmõ işiyle iştigal etmeleri yasaktõr.
Tekeller
Aşağõda belirtilen sektörler devlet tekelinde
olduğundan dolayõ özel yatõrõma kapalõdõr:
posta hizmetleri ve telekomünikasyon,
demiryollarõ; liman ve iskele yönetimi; nakit
olan piyangolar, spor-toto ve kamu hizmet
kurumlarõ.

4 Aşağõda belirtilen kategorilerdeki gerçek
kişilerin ülkeye girişi ve geçici süre kalmalarõ
haricinde kapalõdõr.

A) İdari ve teknik personel:
Yabancõ bir hizmet üreticisinin şubesinde,
tabi şirketinde, bağlõ şirketinde veya temsil-
ciliğinde istihdam edeceği aşağõda belirtilen
idari ve teknik personel için çalõşma izinleri,
yetkili otoriteler tarafõndan Yabancõ Sermaye
Mevzuatõna ve yabancõlarõn istihdamõyla ilgili
Kanunlara göre verilmektedir. Çalõşma
izinleri 2 yõl geçerlidir ve bu süreden sonra
yenilenmesi gerekmektedir. Çalõşma izinine
ek olarak, İçişleri Bakanlõğõ aynõ per-

Belirli kanunlarla sadece Türk vatandaşlarõna
tahsis edilen mesleki hizmetler, yabancõlar
tarafõndan ne hizmet üreticisi ne de hizmet
üreticisinin personeli tarafõndan  sunulamaz.
Diğer taraftan Türk asõllõ yabancõlar, İçişleri
Bakanlõğõndan izin alarak sadece Türk
vatandaşlarõna tahsis edilmiş mesleklerde
çalõşabilirler. Türk vatandaşlarõna tahsis
edilmiş meslekler şunlardõr:

1. Doktorluk 2. Eczacõlõk 3. Hemşirelik
4. Veterinerlik 5. İlaç üreten fabrikalarõn
sorumlu yöneticiliği 6. Rehberlik  7. Özel
hastanelerin sorumlu yöneticiliği   8. Tur
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sonele 2 yõl süreli oturma izni vermektedir.
Bu izin çalõşma izninin yenilenmesine paralel
olarak uzatõlmaktadõr.

İdareciler-Yöneticiler:
Bir  kuruluşu veya kuruluşun bir bölümünü
yöneten ve sadece kuruluşun yüksek
düzeydeki yöneticilerinden, yönetim
kurulundan veya hissedarlarõndan emir alan
kişilerdir.

acentalarõnõn sorumlu yöneticiliği 9.
Gazetelerin yöneticiliği 10. Diş Hekimliği
11. Noterlik 12.Yöneticiler ve kalifiye
personel dõşõnda Serbest Ticaret Bölgesinde
çalõşmak 13. Kõyõ ticareti ve bununla ilgili
faaliyetleri yapmak 14. Gözlükçülük 15.
Laboratuar hizmetiyle ilgilenen doktorluk,
eczacõlõk ve vete-rinerlik 16.Türk
Mahkemelerinde avukatlõk yapmak
17.Muhasebecilik ve Yeminli Mali
Müşavirlik

Bütün Sektörler (Devamõ) Uzmanlar:
Bir kuruluşta, hizmetler alanõnda, araştõrma
teçhizatõnda, teknikte veya kuruluşun
idaresindeki bilgisinden dolayõ ileri derecede
ustalõğõ olan ve belirli bir hizmetin
sağlanmasõnda zorunlu olan yüksek vasõflõ
kişilerdir.

B) Hizmet Satõcõsõ
Türkiye'de, iş toplantõlarõna, hizmet satõşõ için
görüşmeler de dahil olmak üzere iş
sözleşmelerine katõlmak ve hizmet satmak
için sözleşmeler yapmak ve iş görüşmesi veya
benzeri faaliyetler için 30 günden fazla
kalmayan gerçek kişilerin (hizmet-satõcõsõnõn
tanõmõ aşağõda yapõlmaktadõr) çalõşma ve
oturma izni almasõ gerekmemektedir.

Hizmet  Satõcõsõ:
Bir kuruluş tarafõndan iş veya vekillik verilen
ve başka bir üye ülkede işvereni olan veya
vekilliğini aldõğõ kuruluş adõna hizmet satõşõnõ
gerçekleştirmek amacõyla geçici süre
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kalan kişiler anlamõna gelmektedir. Hizmet
satõcõlarõ doğrudan halka hizmet satõşõ
yapamazlar.

NOT:  Bu listede, vergiyle, ihtiyati ve profesyonel yetki gereklilikleriyle, göç tedbirleriyle ilgili Türk mevzuatõ ayrõca
belirtilmemiştir.

SEKTÖRE İLİŞKİN
TAAHHÜTLER
1- MESLEKİ HİZMETLER
A. Uzmanlõk Gerektiren
    Hizmetler
a. Hukuk Hizmetleri
(sadece yabancõ ve
Uluslararasõ yasalarla ilgili
danõşmanlõk Hizmetleri)
(861*)

1
2
3

Kõsõtlama Yok
Kõsõtlama Yok
Kõsõtlama Yok

Kõsõtlama Yok
Kõsõtlama Yok
Türk Mahkemelerindeki temsilcilik sadece
Türk vatandaşlarõna tahsis edilmiştir.

4 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

b. Muhasebecilik,
danõşmanlõk ve defter
tutma hizmetleri (862)

1 Kapalõ Kapalõ

2 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

                                                          
* Yõldõz �bir bölümün� anlamõna gelmektedir.
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3 Serbest muhasebeci mali müşavirler*** ilgili
odaya üye olduktan sonra kendi aralarõnda
şirket kurabilirler

Türk ve yabancõ serbest muhasebeci mali
müşavirlerin kurduğu ortaklõk bürolarda veya
şirketlerde yabancõ isim ve ünvanlar
kullanõlmaz. (Bu kõsõtlama ilgili mevzuatta
yapõlacak bir değişiklikle kaldõrõlacaktõr).

4 Kapalõ Muhasebecilik ve Yeminli Mali müşavirlik
hizmeti vermek için Türk vatandaşõ olmak
gerekmektedir.

d/e . Mühendislik ve
Mimarlõk Hizmetleri
(8671,8672)

1*** Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

2 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok
3*** Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok
4*** Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

B. Bilgisayar ve İlgili
    Hizmetler

a. Bilgisayar donanõmõnõn
yerleştirilmesiyle ilgili
danõşmanlõk hizmetleri
(841).

1*

2
Kõsõtlama Yok
Kõsõtlama Yok

Kõsõtlama Yok
Kõsõtlama Yok

b. Yazõlõm hizmetleri (842) 3* Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok
c. Veri işleme hizmetleri
(840)

4* Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

F. Diğer Mesleki
Hizmetler
a. Reklamcõlõk hizmetleri 1 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

                                                          
**  Yabancõ serbest muhasebeci mali müşavirler, karşõlõklõlõk şartõna bağlõ olarak, Maliye Bakanlõğõnõn teklifi üzerine Başbakanõn onayõ ile yetkilendirilirler. Yabancõ mali müşavirler; muhasebecilik, vergi danõşmanlõğõ ve

mali danõşmanlõk hizmetlerini verebilirler, ancak tasdik yetkileri yoktur.
*** Yabancõlar bu hizmetleri ancak ilgili odaya geçici üye olduktan sonra verebilirler.
*  Bilgisayar mühendisleri bu hizmetleri  ilgili odaya geçici üye olduktan sonra verebilirler.
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 (871)
b. Piyasa Araştõrmasõ
hizmetleri (864)

2 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

c. Yönetim danõşmanlõğõ
hizmetleri (865)

3 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

q. Paketleme hizmetleri
(876)

4 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

f. Avcõlõkla ilgili hizmetler
(881)

1 Kuruluş şartõ aranmaktadõr. Kõsõtlama Yok

2 Kõsõtlama Yok Avcõlõk Komisyonunun kararõna göre,
yabancõlar avcõlõk lisansõ alarak 10 gün süre
ile günlük 50 ABD dolarõ ödeyerek avcõlõk
yapabilirler.

3 Bu alanda sadece A Grubu seyahat acentalarõ
avcõlõk lisansõ almak koşuluyla faaliyette
bulunabilirler.

Kõsõtlama Yok

4 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok
h. Madencilikle ilgili
hizmetler (883+515)

1 Kuruluş şartõ aranmaktadõr. Gerçek kişiler için Türk vatandaşlõğõ şartõ
aranmaktadõr.

2 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok
3**

4
Kõsõtlama Yok
Kõsõtlama Yok

Kõsõtlama Yok
Kõsõtlama Yok

2. HABERLEŞME
    HİZMETLERİ

A. Posta Hizmetleri
(7511)

1,3 Devlet tekeli Devlet tekeli

2 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok
4 Kapalõ Kapalõ

B. Kurye Hizmetleri 1,3 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

                                                          
** Petrol ve Maden Kanunlarõ madencilikle ilgili hizmetlerin faaliyet lisansõ gerektirdiğini ifade etmektedir.
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(7512)
2 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok
4 Kõsõtlama Yok Kõsõtlama Yok

C. Telekomünikasyon
     Hizmetleri
a.Telefon hizmetleri (7512)
b. Paket anahtarlamalõ veri
iletişim  hizmetleri (7523)

1,3 Türk Telekomünikasyon A.Ş. ayrõcalõklõ
opera-tördür. Bu ayrõcalõk hakkõ
Parlamento'da kabul edilecek uygun bir
mevzuatla 31.12.2005 yõlõnda sona
erdirilecektir.

Kõsõtlama Yok

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Genel taahhutler kõsmõnda belirtilenler

dõşõnda kapalõ
Genel taahhutler kõsmõnda belirtilenler
dõşõnda kapalõ

c. Devre anahtarlamalõ veri
iletişim hizmetleri (7523)
d. Teleks hizmetleri
f. Faksimile hizmetleri
(7521-7529)
g. Özel kiralõk devre
hizmetleri

1,3 Bu alanda faaliyet gösteren özel  şirketler
arasõnda bağlantõ kurulmasõ yasaktõr. Lisanslar
ve izinler sadece lisans konusu işle ilgili
faaliyette bulunan ve Türkiye'de kayõtlõ
şirketlere verilir. Türk vatandaşlarõnõn toplam
payõ % 51'den az olmamalõdõr.

Kõsõtlama Yok

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Genel taahhutler kõsmõnda belirtilenler

dõşõnda kapalõ
Genel taahhutler kõsmõnda belirtilenler
dõşõnda kapalõ

e. Telgraf hizmetleri (7522) 1,3 Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü ayrõcalõklõ
hizmet sunucusudur.

Kõsõtlama yok

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Genel taahhutler kõsmõnda belirtilenler

dõşõnda kapalõ
Genel taahhutler kõsmõnda belirtilenler
dõşõnda kapalõ

o. Diğerleri
- Analog mobil
hizmetler/GSM
- Çağrõ hizmetleri
-Kablolu TV

1,3 Ulaştõrma Bakanlõğõ veri ağõ faaliyeti için özel
şirketlere bilinen kriterler çerçevesinde lisans
ve yetki verebilir. Bu şirketler arasõnda
bağlantõ kurulmasõ yasaktõr. Lisanslar ve
izinler sadece lisans konusu işle ilgili
faaliyette

Kõsõtlama yok

Haberleşme Hizmetleri Ek Taahhütleri listenin sonunda yer almaktadõr.
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 bulunan ve Türkiye'de kayõtlõ şirketlere
verilir. Türk vatandaşlarõnõn toplam payõ %
51'den az olmamalõdõr

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Genel taahhutler kõsmõnda belirtilenler

dõşõnda kapalõ
Genel taahhutler kõsmõnda belirtilenler
dõşõnda kapalõ

3. MÜTEAHHİTLİK VE İLGİLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

(512,513,514+516,517) 1** Kõsõtlama yok Yatõrõmcõ kamu kuruluşlarõ, dõş finansmanõ
uluslararasõ kuruluşlardan sağlanan projeler
dõşõnda kalan ve Türkiye'de uygulanan
teknoloji ile çözümlenebilen ve patent konusu
olmayan yatõrõmlarõn mühendislik, mimarlõk
ve danõşmanlõk hizmetlerinden kendilerince
yapõlamayanlarõ, öncelikle yurtiçi firmalarõna
yaptõrõrlar. Devlet ihalelerinde, milli firmalar
lehine hangi orana kadar ayõrõm yapõlacağõ
Bakanlar Kurulunun kararõ üzerine
Bakanlõkça tespit edilir,  uygun bedelin
tespitinde yerli firmalar lehine %15�e kadar
avantaj sağlanabilir, ancak bu hususun ve
oranõn (ayrõca yerli ve yabancõ firma ortaklõğõ
halinde uygulanacak sistemin) ihale
sözleşmesinde belirtilmiş olmasõ gerekir.

(512,513,514+516,517) 2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Müteahhitlik Hizmetlerinde yerleşik olmayan- Kõsõtlama yok

                                                          
* -Firmalarõn sorumlu mühendis ve mimarlarõ ilgili odanõn geçici üyeleri olmak zorundadõrlar. -Yabancõ müteahhitler veya yabancõ kuruluşlar, devlet daireleri veya kamu veya özel sektörlerdeki gerçek ve tüzel kişilere

karşõ re'sen veya yerli kuruluşlarla müştereken taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlõk ile ilgili işlerde, Odalar Birliğinin uygun görüşü üzerine Bayõndõrlõk Bakanlõğõnõn kararõyla yabancõ uzmanlar çalõştõrabilirler.
Yukarõda değinilenlerden başka faaliyetlerde mühendis ve mimar kullanõlabilmesi Odalar Birliği İdare Heyetinin uygun görüşü üzerine Bayõndõrlõk Bakanlõğõnõn kararõyla mümkündür. Yalnõz devlet daireleri ile resmi ve
özel kuruluş ve şahõslar tarafõndan istişari vazifelerle getirilen ve teknik eğitim için gelenler bu kurala tabi değildirler. Bu şahõslar bunlarõn haricinde mesleki faaliyette bulunamazlar. -Türkiye'de bir aydan fazla kalmak
isteyen yabancõ mühendis ve mimarlar, geçici üye olabilmek için ilgili odaya başvurmak zorundadõrlar.
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lar tarafõndan uluslararasõ ihaleler için
Türkiye'de oluşturulan adi ortaklõklar hariç,
Medeni Kanuna göre adi ortaklõk kurmak,
Hazine Müsteşarlõğõ�nõn  bağlõ olduğu
Bakanlõğõn iznine tabidir.

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

5. EĞİTİM HİZMETLERİ

A-B-E.İlk, Orta ve Diğer
Öğretim Hizmetleri
(921,922,929)

1,3 Yalnõz yabancõ uyruklu öğrencilerin devam
edebileceği uluslararasõ öğretim kurumlarõ
(mesleki ve teknik okullar da dahil ), yabancõ
uyruklu gerçek ve tüzel

Kõsõtlama yok

kişiler tarafõndan, doğrudan veya Türk
vatandaşlarõyla ortaklõk yolu ile açõlabilir.

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Yabancõ uyruklu öğretmenler, Milli Eğitim

Bakanlõğõnõn izni olmadan ilk ve orta
Kõsõtlama yok

öğretim kurumlarõnda çalõşamazlar.

C. Yüksek Öğretim
Hizmetleri (923)

1
2

Kõsõtlama yok
Kõsõtlama yok

Kõsõtlama yok
Kõsõtlama yok

3 Özel üniversiteler yalnõz Medeni Kanuna göre
oluşturulan ve yönetiminin çoğunluğu Türk
vatandaşlarõna ait olan vakõflar tarafõndan
Bakanlar Kurulunun izniy-le kurulabilirler.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

6. ÇEVRE HİZMETLERİ
A. Kanalizasyon
Hizmetleri (9401)

1
2

Kapalõ
Kõsõtlama yok

Kapalõ
Kõsõtlama yok

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
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B. Çöplerin kaldõrõlmasõ
    Hizmetleri (9402)

1
2

Kapalõ
Kõsõtlama yok

Kapalõ
Kõsõtlama yok

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

C. Sağlõkla ilgili ve
benzeri  hizmetler

1
2

Kapalõ
Kõsõtlama yok

Kapalõ
Kõsõtlama yok

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

7. MALİ HİZMETLER

Mali Hizmetlerdeki Bütün Sektörlere Uygulanan Tedbirler

BANKACILIK 3 Anonim Ortaklõk şeklindeki bir bankanõn
kurulmasõ ve yabancõ ülkelerde kurulmuş bir
bankanõn açacağõ ilk şubesi için Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin
alõnmasõ şarttõr.Yeni çõkarõlacak yönetmelikle
benzer bir hüküm getirilebilir. Kuruluş iznini
takiben, bankalarõn mevduat kabülü veya
bankacõlõk işlemleri yapmak için ayrõca
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme
Kurulundan izin almalarõ gerekmektedir.

Kõsõtlama yok

BANKACILIK (Devamõ)

Bankalarõn ilave şube açmalarõ, Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurulunca
belirlenen kriterleri ve standart oranlarõ
gerçekleştirmelerine bağlõdõr. Kurulmuş
bankalarõn şube açmalarõ serbesttir, ancak
kurul gerektiğinde ilave şube açmayõ izne tabi
kõlabilir. Şube veya  temsilcilik bürolarõ
kurmak isteyen yabancõ bankalarõn
kurulduklarõ veya faaliyette bulunduklarõ
ülkelerde bankacõlõk işlemleri yapmalarõnõn
yasaklanmamõş olmasõ
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şarttõr.

Bankalar Kanununa göre, yabancõ banka
şubele-rinin kredi limitleri, dünya çapõndaki
sermaye miktarõndan ziyade şubelerinin
sermayesine göre belirlenir.

Yerli ve yabancõ bankalarõn kuruluşu ve
yabancõ bankalarõn ilk şubesi; aynõ miktarda
minimum sermaye koşuluna tabidir.
Sermayenin %10, %20, % 33 ve % 50 sini
veya bu oranlarõn yukarõsõnõ temsil eden
paylarõn edinilmesi veya devri Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine
tabidir.

SİGORTACILIK 3 Türkiye'de kurulacak sigorta ve reasürans
şirketleri-nin anonim ortaklõk ya da mütüel
şirket olmasõ şarttõr.

Kõsõtlama yok

Yabancõ sigorta ve reasürans şirketleri
Türkiye'de şube açarak da faaliyette
bulunabilirler.

Bununla birlikte, reasürans şirketleri yukarõda
belirtilen kurulma esaslarõnõ yerine getirmeden
de reasürans faaliyetinde bulunabilirler.

Sigorta ve reasürans şirketinin kurulmasõ veya
yabancõ bir sigorta veya reasürans şirketinin
açacağõ şube için Devlet Bakanlõğõ'nõn ön izni
gerekmektedir. Kuruluşu takiben, sigorta veya
reasürans faaliyetine başlamak için Hazine
Müsteşarlõğõ'ndan faaliyet izni alõnmasõ
gerekmektedir.
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SİGORTACILIK
(Devamõ)

Sermayenin %10, %20, %33 ve %50'sini veya
bu oranlarõn yukarõsõnõ temsil eden paylarõn
edinilmesi veya devri Hazine Müsteşarlõğõ'nõn
iznine tabidir.

3,4 Gerçek kişilerin brokerlik faaliyetinde
bulunmalarõ için veya bir sigorta ve reasürans
brokerlik şirketinin kurulabilmesi veya
yabancõ bir sigorta ve reasürans brokerlik
şirketinin Türkiye'de şube açmasõ Hazine
Müsteşarlõğõ'nõn ön izin ve faaliyet izni
vermesini gerektirmektedir. Bu tür bir şirket
A.Ş. veya limited şeklinde kurulmalõ ve asgari
ödenmiş sermaye şartlarõnõ yerine getirmelidir.

Kõsõtlama yok

Sigortacõlõğa yardõmcõ hizmetlerle ilgili olarak,
yabancõlar  sadece danõşmanlõk ve  risk tayini
hizmetleri için ticari varlõk oluşturabilirler.

4 Sigorta ve reasürans brokerlik faaliyetinde
bulunan gerçek kişilerin Türkiye'de ikamet
etmeleri ve kendi ülkelerinde en az 5 yõllõk bir
brokerlik tecrübeleri olmasõ gerekmektedir.

Kõsõtlama yok

MENKUL KIYMETLER
PİYASASI

3 Sermaye piyasasõ kuruluşlarõnõn* kurulmasõ
için Sermaye Piyasasõ Kurulundan izin
alõnmasõ şarttõr. Yatõrõm ortaklõğõ kurmak veya

Kõsõtlama yok.

                                                          
* Sermaye Piyasasõ Kanununa göre, sermaye piyasasõ kurumlarõ aşağõda gösterilmiştir:

a) Bankalar ve banka dõşõ aracõ kurumlar.
b) Yatõrõm Ortaklõklarõ.
c) Yatõrõm Fonlarõ.
d) Takas odalarõ, derecelendirme, denetleme ve danõşmanlõk kurumlarõ gibi sermaye piyasasõnda faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar.
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 yatõrõm ortaklõğõnõn sermayesini arttõrmak için
Kurula başvuran Bankalar ve Sigorta
Şirketleri, başvurularõn  sonuçlanmasõ için
Hazine Müsteşarlõğõ'nõn uygun görüşünü
almak zorundadõrlar.Türkiye'de kurulu menkul
kõymetler aracõ kurumlarõ tarafõndan açõlacak
olan şubeler ve acentalar da Kurul'un iznine
tabidir.Halihazõrda kurulu bir aracõ kurumun
sermayesinin % 5'inin veya daha fazlasõnõn bir
hissedar (gerçek veya tüzel kişi) tarafõndan
edinilmesi için Kurul'un izni gerekmektedir.

Aracõ kurumlar, yatõrõm şirketleri, portföy
işletmeleri ve derecelendirme kuruluşlarõ
sadece A.Ş. olarak kurulabilirler.

Yabancõ aracõ kurumlarõn şube ve temsilcilik
açmalarõna izin verilmemektedir.

Ayrõca, tüm sermaye piyasasõ kuruluşlarõnõn
ve bankalarõn faaliyetleri Kurul'un iznine
tabidir. Kurul izin verirken kuruluşlarõn
gerçekleştireceği işlemler için "izin sertifikasõ"
çõkarõr.

Derecelendirme kuruluşlarõnõn, Kurul
tarafõndan tanõnan bir uluslararasõ
derecelendirme kuruluşuyla "know-how"
anlaşmasõ olmasõ gerekmektedir.

Kurul tarafõndan tanõnan bir uluslararasõ
derecelendirme kuruluşuyla ortaklõk
durumunda ise, uluslararasõ derecelendirme
kuruluşunun yerli derecelendirme
kuruluşundaki or
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taklõğõnõn % 25'den az olmamasõ
gerekmektedir.

DİĞER MALİ
HİZMETLER
A. FİNANSAL
KİRALAMA
HİZMETLERİ

3 Finansal kiralama şirketleri (a) A.Ş. şeklinde
ve (b) şirketin şubesini açarak, ve de yabancõ
bir finansal kiralama şirketinin şubesini açarak
kurulabilirler, (b) durumunda Hazine
Müsteşarlõğõnõn bağlõ bulunduğu Devlet
Bakanlõğõnõn iznini almak gerekmektedir.

Gerekli olan asgari ödenmiş sermaye, yabancõ
finansal kiralama şirketinin şube açmasõnda,
yeni şirket kurmasõndan daha fazladõr.

B. FAKTORİNG VE
TÜKETİCİ KREDİLERİ
HİZMETLERİ

3 Faktoring şirketleri ve tüketici kredisi
şirketleri A.Ş. olarak  kurulmak zorundadõr.

Kõsõtlama yok.

Bu şirketlerin kuruluşunda Hazine
Müsteşarlõğõnõn ön izni gerekmektedir.

C. YETKİLİ
MÜESSESELER
(DÖVİZ SATICILARI)

3 Yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak
için Hazine Müsteşarlõğõnõn izni gereklidir.

Kõsõtlama yok.

Yetkili müesseselerin anonim ortaklõk şeklinde
kurulmasõ  şarttõr.

D. KIYMETLİ
MADENLER BORSASI

3,4 Kõymetli maden aracõ kuruluşlarõ (bankalar,
yetkili müesseseler, kõymetli maden aracõ
kuruluşlarõ ve de yerleşik veya yerleşik
olmayan gerçek ve zel kişiler) Hazine
Müsteşarlõğõndan faaliyet izni aldõktan ve
İstanbul Altõn Borsasõ tarafõndan kayõt
edildikten sonra İstanbul Altõn Borsasõnda
faaliyette bulunabilirler.

Kõsõtlama yok.

A. Sigortacõlõk ve
Sigortacõlõkla  ilgili Hizmetler
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a. Dolaysõz Sigorta
    i) Hayat-dõşõ 1,2 Aşağõdaki hususlar hariç kapalõ Kõsõtlama yok

a) Yabancõ kredi ile satõn alõnan veya yurt
dõşõndan finansal kiralama yoluyla kiralanan
uçak, helikopter ve gemiler için kredi ve
finansal kiralama sözleşme süresi ile sõnõrlõ
olmak üzere yaptõrõlacak tekne sigortalarõ  yurt
dõşõnda yapõlabilir,
b) Gemilerin sorumluluk sigortalarõ,
c) İhracatõ ve ithalatõ yapõlan mallar için
nakliyat sigortalarõ,
d) Seyahat edenlerin, seyahatleri sõrasõnda
yaptõracaklarõ ferdi kaza, hastalõk ve motorlu
taşõt sigortalarõ.

3 Kõsõtlama yok Kamu sektörüne ait araçlar için zorunlu trafik
sigortasõ, ödenmiş sermayesinin çoğunluğu
Türk vatandaşlarõna ait olan sigorta şirketleri
tarafõndan yapõlõr.

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

    ii) Hayat 1 Kapalõ Kõsõtlama yok
2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Reel gelir ve kurumlar vergisi belirlenirken,

ödenmiş sigorta primlerinin belirli bir kõsmõ
brüt maaştan ve kurum gelirinden
düşülmektedir.Bu olanaktan faydalanabilmek
için hayat sigortasõnõn Türkiye'de kurulu bir
sigorta şirketi veya şubesi Türkiye'de bulunan
bir yabancõ sigorta şirketi tarafõndan yapõlmasõ
gerekmektedir.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
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   b) Reasürans ve
       Retrosesyon

1,2 Hayat dõşõ sigorta primlerinin, saklama payõ
ayrõldõktan sonra, belirli bir yüzdesinin Milli
Reasürans A.Ş.'ye zorunlu devri
gerekmektedir. Eğer sigorta şirketinin saklama
payõ oranõ % 75'e ulaşõrsa zorunlu devir iptal
olur.

Kõsõtlama yok

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

   c) Sigorta aracõlõğõ 1,2 Bağlõ aracõlar (acentalar, prodüktörler) için
kapalõdõr. Bağlõ aracõlar sadece Türkiye'de
faaliyet gösterme yetkisi olan sigorta
şirketlerinin adõna hareket edebilirler.

Kõsõtlama yok

3 Sadece sigorta ve reasürans brokerleri ve tam
yetkili acentalar sigortacõlõkla

Kõsõtlama yok

ilgili faaliyetlerde bulunabilirler.
4 İdari ve teknik personel dõşõnda kapalõ Kõsõtlama yok

   d) Sigortacõlõğa yardõmcõ
        hizmetler

1,2 Sigorta eksperleri ve aktüerleri hariç, kõsõtlama
yok

Kõsõtlama yok

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Sigorta eksperleri ve aktüerleri hariç, kõsõtlama

yok
Kõsõtlama yok

B Bankacõlõk ve Diğer
Mali Hizmetler

e. Mevduat Kabulü 1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Bankalar Kanunu veya özel kanunlara göre

yetkili olanlar dõşõnda hiçbir gerçek veya tüzel
kişi mevduat kabul edemez.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
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f. Her Çeşit Kredilendirme
i) Tüketici Kredisi 1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Bankalar ve tüketici kredisi şirketleri tüketici
kredisi verebilirler.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

ii) Faktoring 1,2 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.
3 Bankalar ve faktoring şirketleri faktoring ile

ilgili işlerde faaliyette bulunabilirler.
Kõsõtlama yok.

4 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.

iii) İpotek Kredisi ve
Ticari

     Faaliyetlerin
Finansmanõ

1 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.

3 Bankalar bu alanda faaliyette bulunabilirler. Kõsõtlama yok.
4 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.

g. Finansal Kiralama 1,2 Sõnõr ötesi kiralama işlemleriyle ilgili kiralama
kontratlarõna Hazine Müsteşarlõğõ

Kõsõtlama yok

tarafõndan izin verilmesi gerekmektedir.
3 Finansal kiralama şirketleri bu sektörde

faaliyette bulunabilirler.
Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

B Bankacõlõk ve Diğer
Mali Hizmetler (Devamõ)
h. Bütün Ödeme ve Para
    Transferi Hizmetleri

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Yurt dõşõndaki dövizlerin transferi, sadece
bankacõlõk sistemi yoluyla gerçekleşebilir.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                      Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/oik559.pdf141

Sektör-Alt Sektör Pazara Giriş Koşullarõ Milli Muamele Koşullarõ

i. Garanti ve Taahhütler 1,2 Devlet İhale Yasasõnda belirtilen işlemler için
gerekli olan  teminat mektuplarõ  Türkiye'de
faaliyette bulunan bir bankadan elde
edilmelidir.

Kõsõtlama yok

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

j. Kendi hesabõna veya müşteri hesabõna alõm-satõm
i) Para piyasasõ araçlarõ 1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Para piyasasõ araçlarõnõn alõm satõm
işlemleriyle bankalar ve menkul kõymetler

Kõsõtlama yok

aracõ kurumlarõ ilgilenirler.
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

ii) Kambiyo 1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Döviz alõm satõm işlemleri ile bankalar ve

yetkili müesseseler ilgilenirler.
Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
iii) Türev ürünler 1,2 Kõsõtlama yok

3 Bu ürünlerin alõm satõm işlemleriyle bankalar
ve ilgili aracõ kurumlar ilgilenirler.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
 iv) Döviz kuru ve faiz
      araçlarõ

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Bu araçlarõn alõm satõm işlemleriyle bankalar
ve ilgili aracõ kurumlar ilgilenirler.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
B Bankacõlõk ve Diğer
Mali
    Hizmetler (devamõ)

 v) Devredilebilir menkul
     kõymetler

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Devredilebilir menkul kõymetlerin alõm
ticaretiyle bankalar ve ilgili aracõ kurumlar

Kõsõtlama yok
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ilgilenebilir.
4 Kõsõtlama yok

Kõsõtlama yok

 vi) Altõn dahil, diğer ciro
edilebilir araçlar ve
finansal kõymetler

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Bu araç ve kõymetlerin alõm satõm işlemleriyle
bankalar ve aracõ kurumlar ilgilenebilir.
Sadece değerli maden aracõ kurumlarõ İstanbul
Altõn Borsasõnda altõn ticaretiyle
ilgilenebilirler.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

k. Satõn alma taahhüdü ve
plasman

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 SPK tarafõndan kaydedildikten sonra, ihraç
olunacak menkul kõymetler için bu hizmetler
bankalar ve banka dõşõ aracõ kurumlar
tarafõndan sağlanabilir.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

l. Bankerlik (*)* 1,2,3,
4

Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

m. Aktif ve portföy
işletmeciliği

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Bu hizmetler bankalar, menkul kõymet aracõ
kurumlarõ ve portföy yönetimi

Kõsõtlama yok

şirketleri tarafõndan sağlanabilir.
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

B Bankacõlõk ve Diğer
                                                          
* Yeni Mali Hizmettir.
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Mali
  Hizmetler (devamõ)
   i) Kollektif yatõrõm
yöneticiliği

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Yatõrõm ortaklõklarõ  ve yatõrõm fonlarõ
kollektif yatõrõm yöneticiliği faaliyetinde
bulunabilirler.

Kõsõtlama yok

4 Yatõrõm ortaklõğõnõn yönetim kurulu üyelerinin
çoğunluğunun Türk vatandaşõ olma
zorunluluğu vardõr.

Kõsõtlama yok

Ii) Emeklilik fonu
işletmeciliği*

1,2,3,
4

Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

iii) Emanet ve saklama
     hizmetleri

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Sermaye piyasasõnda faaliyet gösteren
bankalar ve menkul kõymetler aracõ kurumlarõ
müşterilerinin menkul kõymetleri için alõm-
satõm işlemi gerçekleşene kadar emanet
hizmeti verebilirler.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

n. Merkezi saklama ve
takas
    hizmetleri

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Sadece Takasbank A.Ş. merkezi saklama ve
takas hizmetlerini verebilir.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

o. Mali bilgilerin elde
edilmesi
    ve transferi

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

                                                          
* Yeni Mali Hizmettir.
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4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

p. Danõşmanlõk, aracõlõk ve
diğer yan hizmetler

1,2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

8. SAĞLIKLA İLGİLİ VE   SOSYAL HİZMETLER

A. Hastane hizmetleri
(9311)

1 Kapalõ* Kõsõtlama yok

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Yabancõlar Sağlõk Bakanlõğõnõn izniyle özel

hastane kurabilirler.
Kõsõtlama yok

4 Kapalõ Kapalõ

9. TURİZM VE SEYAHAT İLE İLGİLİ HİZMETLER

A. Oteller ve Lokantalar 1 Kapalõ* Kõsõtlama yok
(641-643)  2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Turizm Bakanlõğõnõn uygun görüşü üzerine

İçişleri Bakanlõğõnõn izni alõndõktan sonra,
turizm teşvik belgesine sahip otel ve
lokantalar, yabancõ personel istihdam
edebilirler. Ancak, bir girişimde istihdam
edilebilecek yabancõ personel miktarõ, toplam
personelin % 10'unu geçmemelidir. Bu miktar,
ilgili

Kõsõtlama yok

                                                          
* Teknik imkansõzlõklar nedeniyle kapalõ.
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Sektör-Alt Sektör Pazara Giriş Koşullarõ Milli Muamele Koşullarõ

Bakanlõğõn izniyle % 20'ye çõkartõlabilir.

B.   Seyahat Acentalarõ ve
Tur  Operatörü
Hizmetleri (7471)

1 Kuruluş şartõ aranmaktadõr. Yabancõ seyahat acenteleri yurt dõşõna tur
düzenlemeyebilirler.

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

B.   Seyahat Acentalarõ ve
Tur  Operatörü
Hizmetleri  (Devamõ)

3 Kõsõtlama yok Seyahat acenteleri tarafõndan Türkiye'ye
düzenlenen turlardan, ülkeye 80.000 US$'lõk
döviz geliri girişi sağlanõrsa, A sõnõfõ seyahat
acentelerinin geçici faaliyet belgeleri, sürekli
olanlarõyla değiştirilecektir.
Bu işlem için şart koşulan döviz miktarõ
yabancõ seyahat acenteleri için üç kat daha
fazladõr. Yabancõ seyahat acenteleri için
gerekli olan garanti miktarõ, yerli acenteler
için gerekli olandan iki kat daha fazladõr.
Yabancõ seyahat acente ve şubeleri, Türkiye
Kalkõnma Bankasõ tarafõndan yerli acentelere
verilen kredilerden  yararlanamaz. Yabancõ
Seyahat Acenteleri sadece A sõnõfõ veya geçici
A sõnõfõ işletme belgesi alabilirler.
Yabancõ seyahat acente şubelerinin işletme
belgesine hak kazanabilmek için Türkiye'ye
getirebilecekleri en düşük sermaye miktarõ
Maliye Bakanlõğõnõn uygun görüşüyle Turizm
Bakanlõğõnca belirlenir.

4 Kõsõtlama yok Turist rehberlerinin Türk vatandaşõ olma
zorunluluğu vardõr.
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11. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

A. Deniz Taşõmacõlõğõ
     Hizmetleri

a. Yolcu Taşõmacõlõğõ
(7211)

1 Kabotaj hariç kõsõtlama yok Kõsõtlama yok.

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3/ Denizcilik şirketlerinin Türk bayrağõ

taşõyabilmeleri için Türk hissedarlarõnõn  % 51
çoğunluğa sahip olmalarõ gerekmektedir.

Kõsõtlama yok.

4 Uluslararasõ deniz taşõmacõlõğõ yapan
gemilerin mürettebatõnõn maksimum %40'õ
yabancõ olabilir.

Birinci ve ikinci kaptanlõk için Türk
uyrukluğu gerekmektedir.

A. Deniz Taşõmacõlõğõ
     Hizmetleri (Devamõ)
b. Yük Taşõmacõlõğõ (7212) 1 Kabotaj hariç kõsõtlama yok Denizaşõrõ ülkelere  sevkedilecek kamu

sektörü yükleri için teklif veren veya
stratejik  madde taşõyan Türk bayraklõ
gemiler, lehlerine  verilecek ayrõcalõktan
yararlanabileceklerdir. (örn: en düşük
teklifi veren yabancõ bayraklõ  gemiden
% 10  daha fazla navlun  verseler dahi,
ihaleyi    kazanabileceklerdir).
Kamu kuruluşlarõnõn, belirli ithal mallarõnõ
(buğday, kömür, fosfat kayasõ, demir
cevheri, gübre, asit gibi) yabancõ bayraklõ
gemilerle      taşõyabilmeleri Dõş Ticaret
Müsteşarlõğõnõn izniyle mümkündür.

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

                                                          
* Bütün Türk gemileri Türk bayrağõ çekmek zorundadõr. Bir gemi, sadece sahibi (ya da sahipleri)'nin Türk olmasõ durumunda Türk gemisi sayõlacaktõr. Ancak aşağõdaki gemiler de Türk gemisi ayõlacaktõr. i) Yönetim

Kurulunun çoğunluğu Türk vatandaşõ olan ve Türk Kanunlarõna göre kurulu teşekkül, müessese, dernek ve tesisler gibi tüzel kişilerin malõ olan gemiler ii) Türk ticaret siciline tescil edilmiş ve idari kadro ve
temsilcilerinin çoğunluğu Türk vatandaşõ olan ticaret şirketle-     rinin malõ olan gemiler.

Deniz Taşõmacõlõğõ Hizmetleri Ek Taahhütleri listenin sonunda yer almaktadõr.
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3** Denizcilik şirketlerinin Türk bayrağõ
taşõyabilmeleri için Türk hissedarlarõnõn  % 51
çoğunluğa sahip olmalarõ gerekmektedir.

Kõsõtlama yok

4 Uluslararasõ deniz taşõmacõlõğõ yapan
gemilerin mürettebatõnõn maksimum  %40'õ
yabancõ olabilir.

Kõsõtlama yok

c. Gemilerin mürettebatõyla
birlikte kiralanmasõ (7213)

1 Kõsõtlama yok Yabancõlar tarafõndan kiralanan gemiler,
Türk karasularõnda faaliyet gösteremez.

2 Kõsõtlama yok Türk uyruklular tarafõndan kiralanan
gemiler yabancõ gemi sayõlõrlar ve Türk
bayrağõ taşõyamazlar.

3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

A. Deniz Taşõmacõlõğõ
     Hizmetleri (Devamõ)
d. Gemilerin Bakõm ve
Onarõmõ
     (8868)

1 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

Denizcilikte Yardõmcõ
Hizmetler

Deniz Acentalõğõ
Hizmetleri

1 Kapalõ Kõsõtlama yok.

2 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.

                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Bütün Türk gemileri Türk bayrağõ çekmek zorundadõr. Bir gemi, sadece sahibi (ya da sahipleri)'nin Türk olmasõ durumunda Türk gemisi sayõlacaktõr. Ancak aşağõdaki gemiler de Türk gemisi ayõlacaktõr. i) Yönetim

Kurulunun çoğunluğu Türk vatandaşõ olan ve Türk Kanunlarõna göre kurulu teşekkül, müessese, dernek ve tesisler gibi tüzel kişilerin malõ olan gemiler ii) Türk ticaret siciline tescil edilmiş ve idari kadro ve
temsilcilerinin çoğunluğu Türk vatandaşõ olan ticaret şirketle-     rinin malõ olan gemiler.
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3 Sadece Türkiye'de kurulmuş acentalar bu
hizmetleri verebilir.

Kõsõtlama yok.

4 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.

Yük sağlama hizmetleri 1 Kapalõ Kõsõtlama yok.
2 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.
3 Sadece Türkiye'de kurulmuş acentalar bu

hizmetleri verebilir.
Kõsõtlama yok.

4 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.

Gümrükleme hizmetleri 1 Kapalõ* Kapalõ*
2 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.
3 Sadece Türkiye'de kurulmuş acentalar bu

hizmetleri verebilir.
Kõsõtlama yok.

4 Kõsõtlama yok. Kõsõtlama yok.

C. Hava Taşõmacõlõğõ
Hizmetleri

a. Hava Taşõmacõlõğõ
Hizmetlerinin Satõşõ

1 Yabancõ havayolu şirketleri Türkiye'de satõş
bürolarõ açarak biletlerini

Kõsõtlama yok

satabilirler.
2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

b. Bilgisayar Rezervasyon
    Sistemleri

1 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

                                                          
* Teknik imkansõzlõk nedeniyle kapalõ.
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c. Hava Araçlarõnõn Bakõm
ve
    Onarõmõ (8868)

1 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Uçak bakõm ve onarõm hizmetlerinin  yerine

getirilmesi için Ulaştõrma Bakanlõğõnõn
yetkilendirmesi şarttõr.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

E. Demiryolu
Taşõmacõlõğõ
    Hizmetleri

1 Yurtiçindeki demiryolu taşõmacõlõğõ kamu
tekelidir.

Kõsõtlama yok

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
3 Yurtiçindeki demiryolu taşõmacõlõğõ kamu

tekelidir.
Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok

F. Kara Taşõmacõlõğõ
    Hizmetleri

a.Yolcu Taşõmacõlõğõ
    (7121+7122)

1 Kapalõ Kapalõ

2 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
b. Yük Taşõmacõlõğõ (7123) 3 Uluslararasõ taşõmacõ olmak amacõyla

Ulaştõrma Bakanlõğõndan yetki belgesi
alabilmek için Türk vatandaşõ veya ilgili Türk
kanunlarõna göre kurulu bir tüzel kişi olmak
şarttõr.

Kõsõtlama yok

4 Kõsõtlama yok Kõsõtlama yok
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Telekomünikasyon Hizmetleri Ek Taahhütleri

Ek Taahhütler

 -Bağõmsõz Düzenleyici  Mercii

Düzenleyici mercii müstakil olacak ve hiç bir temel telekomünikasyon hizmetinin sunumundan sorumlu olmayacaktõr.

Düzenleme ve faaliyet gösterme fonksiyonlarõ ayrõlmõştõr. Ulaştõrma Bakanlõğõ Haberleşme Genel Müdürlüğü aşağõda
belirtilenleri yapmakta Sorumlu Birimdir:

  -Operatörler için gereken koşullarõ düzenlemek,
  -Lisans vermek,
  -Gözetim yapmak,
  -Telekomünikasyon terminali teçhizatlarõna tip onayõ vermek.

Lisans Koşullarõnõn Kamuya Açõklõğõ

Lisansõn gerektiği yerlerde, aşağõda belirtilenler kamuya duyurulacaktõr:

a) Başvuruyla ilgili lisans kriterleri ve başvurunun sonuçlanmasõ için gerekli olan süre, ve
b) Kişisel lisanslarõn süreleri ve şartlarõ.
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Deniz Taşõmacõlõğõ Hizmetleri Ek Taahhütleri

Ek Taahhütler

Aşağõdaki hizmetler, uluslararasõ deniz taşõmacõlõğõ hizmet sunucularõna ayrõmcõ olmayan şartlarda verilmektedir:

1.Pilotaj hizmeti

2.Çekme ve kurtarma hizmetleri

3.Erzak, yakõt ve su sağlama hizmetleri

4.Çöp toplama hizmetleri

5.Kõyõ kaptanlõğõ hizmetleri

6.Deniz yardõmcõlõğõ hizmetleri

7.Gemi işletmeciliği için gerekli, haberleşme,su ve elektrik sağlama dahil kõyõ hizmetleri

8.Acil bakõm hizmetleri

9.Demirleme ve ilgili hizmetler

10.Konteyner elleçleme ve yük depolama hizmetleri

Çoklu Taşõmacõlõk

Bu taahhüt listesinde,karayolu, kõyõ taşõmacõlõğõ ve ilgili yardõmcõ hizmetler tam olarak yer almadõğõ takdirde, bir çoklu
taşõmacõlõk işletmecisinin deniz yoluyla taşõnan uluslararasõ kargonun kõyõ içerisine taşõnmasõ amacõyla kamyon ve ilgili
araçlarõ kiralamasõ veya çoklu taşõmacõlõk            hizmetini sunabilmek amacõyla bu tür çoklu taşõmacõlõk faaliyetlerine girmesi
ve kullanmasõ mümkün bulunmaktadõr.
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