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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

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.    
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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: 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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YAPILMASI GEREKENLER 

  
 

 
 

 Hizmetler Direktifi kapsamına giren ulusal mevzuatın tespiti 

 

 Ulusal mevzuatımızın AB müktesebatı ile karşılaştırılması (eksik ve uyumsuz alanların 

belirlenmesi) 

 

 Düzenlenmiş mesleklerin ve düzenlenmesi gereken düzenlenmemiş mesleklerin tespiti 

 

 Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması ve hizmetler alanında yol haritası çıkarılması 

(açılış kriterinin karşılanabilir hale gelmesi) 

 

 Hizmetler ve Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınmasına ilişkin iki  yatay Kanun 

Taslağı hazırlanması 
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FASIL  KAPSAMINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJE 

 Fasıl çerçevesinde yapılması gereken çalışmalar detaylı ve karmaşık bir yapıya 

sahiptir. 

 

 Bu nedenle Faslın açılış kriteri olan “Strateji”nin hazırlanması için SEI kaynağından 

fonlanan teknik destek projesi uygulanmaktadır. 

 

 17 Eylül 2014 tarihinde başlayan projenin bütçesi yaklaşık 2 milyon Euro ve uygulama 

süresi 24 aydır. 

 

 Proje aracılığıyla fasıl kapsamındaki mevcut yasal çerçeve gözden geçirilecek, 

mevzuat taslakları hazırlanacak ve açılış kriteri olan strateji taslak olarak 

oluşturulacaktır. 

 

 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı “Pozitif Gündem” kapsamında ele 

alınan fasıllardan biridir. Fasla ilişkin ilk “Pozitif Gündem” toplantısı projenin faaliyete 

geçmesinin ardından 2014 yılı Şubat ayı içerisinde düzenlenmiştir. 

 

 

 


