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FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI ve

HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ
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İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNMA
SERBESTİSİ

Kurucu Antlaşmadaki 4 temel serbestiden biri:
•

Malların Serbest Dolaşımı

•

Kişilerin Serbest Dolaşımı

•

Sermayenin Serbest Dolaşımı

•

Hizmetlerin Serbest Dolaşımı (hizmet pazarının
bütünleşmesi halen sınırlı)
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FASLIN KAPSAMI

Fasıl 3 alt bölümden oluşmaktadır:
1. İş kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
İş kurma hakkı, bir ekonomik faaliyetin diğer bir üye ülkede devamlı olarak ve yerleşilerek
yapılması halinde söz konusudur. Kişilere ve şirketlere, hizmet verdikleri ülkenin
mevzuatına tabi olmak koşuluyla, herhangi bir üye ülkede iş kurma, şube, bayi açma
hakkının verilmesi iş kurma hakkı kapsamında değerlendirilmektedir. Hizmet sunumu
serbestisi ise bir başka üye ülkede yerleşik olmadan geçici olarak hizmet sunulmasına
ilişkindir.

2. Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması
İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi bakımından mesleki yeterlilikler ve bunların
üye ülkeler arasında karşılıklı tanınması büyük önem taşımaktadır. Tek pazarın tam
olarak işleyebilmesi ekonomik olarak aktif kişilerin diğer AB üyesi ülke işgücü
piyasalarına erişebilmeleri ve de o ülkelerde mesleklerini icra edebilmeleri ile mümkün
olabilecektir. AB bu durumu mümkün kılabilmek için mesleki yeterliliklerin karşılıklı
tanınmasını düzenleyen bir yasal yapı tesis etmiştir.
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FASLIN KAPSAMI

Fasıl 3 alt bölümden oluşmaktadır:
3. Posta Hizmetleri
Fasıl kapsamındaki diğer bir alan da posta hizmetleri olup, ilgili AB mevzuatı evrensel
hizmet yükümlüsü kavramı, posta tekelinin kaldırılması, evrensel hizmetin finansmanı
ve posta hizmetlerinin düzenlenmesi ile denetlenmesinden sorumlu bir otorite tesis
edilmesine ilişkindir.

Tek Temas Noktası ve Ulusal Destek Merkezi
Fasıl müktesebatı uyarınca uyum sağlanması gereken bir diğer husus ise Tek Temas
Noktası (TTN) ve Ulusal Destek Merkezi (UDM) gibi yapıların kurulmasıdır. Bu
yapılar başka bir üye devlette hizmet sunmak, iş kurmak ve bu kapsamda mesleki
yeterliliklerini tanıtmak isteyen AB vatandaşlarının tek bir merkezden bilgi alıp
başvuru yapabilmelerine (elektronik olarak) imkan sağlamaktadır. Üye devletlerin
kendi vatandaşları da bu yapılardan faydalanabilmektedir.
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA

Tanıtıcı Tarama: 20-21 Kasım 2005
Ayrıntılı Tarama: 19-20 Aralık 2005
Tarama Sonu Raporu: 17 Nisan 2007
Açılış Kriteri: Fasıl Ek Protokol nedeniyle açılması engellenen sekiz Fasıl
arasında yer almaktadır. Ek protokol şartına ek olarak bir adet teknik açılış
kriteri bulunmaktadır.
«Bu fasıl kapsamına giren AB müktesebatına uyum sağlanması amacıyla,
kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu bakımından gerekli tüm adımlara ilişkin
bir takvimi de içeren detaylı bir strateji hazırlanmalıdır.»
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FASIL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
PROJE

Açılış kriterinin karşılanmasına yönelik çalışmaların sağlıklı bir zeminde yürütülmesi
amacıyla, Bakanlığımız tarafından ilgili tüm tarafların talep ve ihtiyaçlarını dikkate alan
kapsamlı bir teknik yardım projesi hazırlanmıştır. Fasıl kapsamında yürütülen çalışmalara
katkı sağlanması amacıyla, AB’nin SEI kaynağından finanse edilen proje Eylül 2014 – Eylül
2016 tarihleri arasında uygulanmıştır. Bakanlığımızın yararlanıcısı olduğu Proje aracılığıyla
Fasıl kapsamındaki mevcut yasal çerçeve gözden geçirilmiş, taslak eylem planları ve
mevzuat taslakları hazırlanmıştır.
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YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

Faslın teknik açılış kriterinin yerine getirilmesi amacıyla ülkemizin ilgili müktesebata uyum
sağlamak için hukuki düzenleme ve kurumsal kapasite çerçevesinde atacağı tüm
adımların zamanlamasını da içeren detaylı bir stratejiyi Komisyona sunması
gerekmektedir.
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