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ÖZET
Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nde ekonomik entegrasyonun gerçekleştirilmesi için öngörülen
dört temel özgürlük arasında yer alan yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü konusu,
AB-Türkiye Ortaklık Hukuku ve ATAD kararları çerçevesinde incelenmektedir. Hizmetler,
ekonomik ve sosyal hayatın her yerindedir. Bu çerçevede hizmet sunum serbestisine ilişkin
yürürlüğe konulan AB mevzuatı son derece geniş kapsamlıdır. Bununla birlikte, bu tez çalışması
kapsamında konuya ilişkin ayrıntılı mevzuat incelemesi yapılmamış ve yerleşme hakkı ve hizmet
sunma serbestisi konusu özellikle Ortaklık Hukuku ve ATAD kararları çerçevesinde ele alınmıştır.
Ayrıca, AB-Türkiye müzakere süreci çerçevesinde yerleşme hakkı ve hizmet sunma serbestisi
alanında gerçekleştirilmesi öngörülen uyum çalışmalarına ilişkin genel değerlendirmelere yer
verilmiştir.
Bu çalışma kapsamında, öncelikle yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanında
Avrupa Birliği Hukukundaki mevcut durum detaylı bir şekilde ele alındıktan sonra; konunun
AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde arz ettiği önem nedeniyle Ortaklık Hukuku çerçevesinde
incelemesi yapılmıştır. Ortaklık Hukuku kapsamında Ankara Andlaşması ile Katma Protokol’ün
yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin hükümleri incelendikten sonra, müzakere
boyutunda konuya ilişkin mevcut durum, tarama süreci, ilerleme raporları ve ulusal programlar
çerçevesinde ele alınmıştır. Konuya ilişkin son bölümde ise, Ankara Andlaşması ile Katma
Protokol’ün yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü düzenleyen hükümleri çerçevesinde
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın örnek kararları detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Çalışma sonucunda, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü konusunun, müzakere süreci
ve ortaklık hukuku boyutlarında birbirinden bağımsız bir şekilde ele alınmasının gerektiği
belirtilmiş ve özellikle Ortaklık Hukuku açısından Ülkemizin mevcut durumunun, müzakare
sürecine göre daha olumlu bir noktada olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yerleşme hakkı ve
hizmet sunma özgürlüğü konusuna ilişkin müzakere başlığının askıya alınmasına rağmen,
bu müzakere başlığı kapsamında mevzuat değişikliklerine devam edilmesinin önemine ve bu
alanda AB Müktesebatına uyum için yapılması gereken yasal düzenlemeler konusunda bazı
örneklere değinilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yerleşme Hakkı, İş Kurma Hakkı, Hizmet Sunma Özgürlüğü, Ortaklık
Hukuku, Ankara Andlaşması, Katma Protokol, Hizmet Sunma Serbestisine İlişkin ATAD Kararları
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GİRİŞ
1957 yılında imzalanan Roma Andlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu dört
temel özgürlük üzerine inşa edilmiştir. Sermayenin, malların ve işçilerin yanı sıra hizmetlerin
serbest dolaşımı öngörülen dördüncü ekonomik faktör olmuştur. Avrupa Topluluklarını kuran
andlaşmaların tasarlandığı yıllarda, hizmet sektörünün ekonomideki payının ve öneminin
bugünkü boyutlarda olmaması, konuyla ilgili özenli bir tanımlama yapmak yerine; mal, sermaye
ve kişilerin serbest dolaşımına girmeyen konuların hizmetler kapsamında değerlendirilmesine
neden olmuştur. Oysaki günümüzde Avrupa Birliği’nin ekonomik yapısına bakıldığında, milli
gelirlerin %70’inin hizmet sektörü kaynaklı olduğu ve üye ülkelerin çoğunda istihdamın bu
alanda ağırlık kazandığı görülmektedir.
Hizmet sektörü, AB’nin ekonomik entegrasyonun ve tek pazar hedefinin gerçekleştirilmesi
açısından büyük önem verdiği temel sektördür. AB, gerçek anlamda bütünleşmiş bir iç
pazarın oluşturulabilmesini hedeflemiş ve bu nedenle hizmetlerin öncelikle etkin ve kaliteli
bir şekilde sağlanabilmesi için çaba göstermiş ve hizmet sektöründe serbest dolaşımın
gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir çok yasal düzenleme yapmıştır.
Bu kapsamda AB-Türkiye müzakere sürecinde önemli müzakere başlıklarından birini teşkil eden
“İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı çerçevesinde Ülkemizin AB Müktesebatına
uyum sağlaması için yapılması gereken önemli mevzuat değişiklikleri bulunmaktadır. Bununla
birlikte, müzakere sürecindeki en önemli sorun, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi”
Faslı’nın, 11 Aralık 2006 tarihinde Brüksel’de yapılan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi
toplantısında Türkiye ile müzakerelerde askıya alınan sekiz başlığın arasında yer almış olmasıdır.
Diğer yandan, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü konusu, AB-Türkiye Ortaklık
Hukukunu ilgilendirmektedir. Nitekim, Ortaklık Hukuku’nun temel belgelerini oluşturan Ankara
Andlaşması ve Katma Protokol, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin hükümler
içermektedir. Ayrıca, Ortaklık Hukuku kapsamında ATAD’ın bu alanda almış olduğu önemli
kararlar bulunmaktadır. Bu çerçevede, Ankara Andlaşması ve Katma Protokol’de yer alan
yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin hükümlerin, ATAD kararları ışığında
yorumlanması ve özellikle üye devletlerin bu alanda öngördüğü kısıtlamaların, Ortaklık Hukukuna
uygunluğunun tartışılması gerekmektedir.

Avrupa Birliği’nde ekonomik entegrasyonun gerçekleştirilmesi için öngörülen dört temel özgürlük
arasında yer alan hizmet sunma ve yerleşme özgürlüğünün, AB-Türkiye Ortaklık Hukuku ve
ATAD kararları çerçevesinde yorumlanması ve incelenmesi, bu tezin amacını oluşturmaktadır.
Bu tezin ana unsurunu oluşturan hizmet sunma özgürlüğü kavramı ele alınırken, bu kavramın
yerleşme hakkıyla olan bağlantısı incelenmiş olup; Roma Andlaşması kapsamında hangi
faaliyetlerin “hizmet” kavramı çerçevesinde değerlendirildiği üzerinde durulmuştur.
Bununla birlikte, hizmet sunma ve yerleşme özgürlüğü alanında yürürlüğe konulan AB mevzuatı
son derece geniş kapsamlıdır. Bu nedenle, bir üye devlet vatandaşının diğer üye devletlerde
hizmet sunması ve yerleşme hakkını kullanmasına ilişkin hukuki düzenlemelerin teker teker ele
alınması, böyle bir çalışmanın kapsamını aşmaktadır. Ayrıca, tek bir hizmet koluna ilişkin AB
ve Türk mevzuatının karşılıklı olarak ele alınması bile, sınırlı bir alanda her bir alt sektörde AB
ve Türkiye uygulamalarının incelenmesini gerektireceğinden; ancak ayrı ayrı tez çalışmalarının
konusunu oluşturabilir. Dolayısıyla, bu tez çalışması kapsamında konuya ilişkin ayrıntılı mevzuat
incelemesi yapılmamış olup; AB-Türkiye müzakere süreci çerçevesinde yerleşme hakkı ve
hizmet sunma serbestisi alanında gerçekleştirilmesi öngörülen uyum çalışmalarına ilişkin genel
değerlendirmelerde bulunulmuştur.

BÖLÜM I: YERLEŞME HAKKI VE HİZMET SUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ

Bu bölümde öncelikle yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü kavramlarının genel çerçevesi,
içeriği, uygulanma alanı, bu özgürlüğe yönelik ihlal durumları ve istisnalar incelenerek; temel
olarak konuya ilişkin genel yaklaşım kavramsal düzeyde ortaya konacaktır.
A. YERLEŞME HAKKI1
Avrupa Topluluğu Andlaşması (ATA)’nın 49.maddesine göre, yerleşme hakkı ekonomik amaçla
bir gerçek kişinin kendi ad ve hesabına çalışma veya bir tüzel kişinin ticari faaliyetlerini yürütmek
için bir üye devlette sürekli bir şekilde yerleşmesini ifade etmektedir (Avrupa Komisyonu, 2009).

1. Yerleşme Hakkının Genel Çerçevesi, Kapsamı ve Uygulanma
Alanı:
Yerleşme hakkının genel çerçevesi, kapsamı ve uygulama alanına ilişkin detaylı açıklamalardan
önce yerleşme kavramının hukuken ne anlama geldiğinin anlaşılmasında fayda bulunmaktadır.
Kişiler Hukuku kapsamında “yerleşim yeri” olarak ifade edilen yerleşme kavramı, kişilerin bir
ülkenin belli bir yerinde sürekli kalma niyetiyle oturduğu ve hukuki ilişkilerini yönlendirdiği yer
anlamına gelmektedir (Akipek ve Akıntürk, 2004, s.459-460). Yerleşme kavramı sadece gerçek
kişileri değil, tüzel kişileri de kapsamaktadır.
Avrupa Birliği Hukuku kapsamında yerleşme kavramı ise asli ve tali yerleşme olarak ikiye
ayrılmaktadır. Asli yerleşme olarak ifade edilen yerleşme biçimi, Avrupa Birliği üyesi devlet
vatandaşlarının işlerini yürütmekte oldukları işyerlerini tümüyle taşıyarak ve eski yerleşim yerlerini
terk ederek ikinci bir üye devletin topraklarında yerleşim yeri edinmelerini belirtmektedir. Buna
karşılık, Avrupa Topluluğu Antlaşması’na göre, bir üye devlette sürekli kalma niyetiyle asli bir
şekilde yerleşmiş kişi, başka bir üye devlette, tali bir ikametgâh edinebilmektedir (Coşkun,
2005, s. 36, 37).

1
Bu bölümde belirtilen ATAD kararları için Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı “European
Commission, Freedom of Establishment: guide to the case law of the European Court of Justice
on articles 43 et seq. EC Treaty” adlı kaynaktan yararlanılmıştır.

Yerleşme kavramını tüzel kişiler açısından ele aldığımızda ise özellikle Avrupa Topluluğu Adalet
Divanı kararlarında bu konunun detaylı bir şekilde işlendiğini görmekteyiz. Tüzel kişinin yerleşim
yeri genelde o tüzel kişinin işlerinin fiilen yürütüldüğü yer olmakla birlikte, AB hukukunda tüzel
kişinin şube veya yan kuruluş gibi alt birimler açmasının da yerleşme kapsamında değerlendirildiği
görülmektedir. Konuya ilişkin olarak, ATAD’ın 55/94 sayılı Gebhard Davası Kararında, yerleşme
hakkının bir başka AB üyesi devletin topraklarında bir şirket kurma ve işletme veya kurulmuş
olan bir şirketin şubelerini açma imkânını içerdiği belirtilmiştir. Aynı şekilde ATAD’ın 81/87 sayılı
Daily Mail Davası Kararında, yerleşme hakkının bir firmanın merkezinin kurulu bulunduğu üye
devletten başka bir üye devlette büro açması veya yan kuruluş kurmasını da kapsadığı ifade
edilmektedir.
Yerleşme hakkını kısaca, üye devlet vatandaşının serbest meslekleri AB çapında icra etmek
veya ticari amaçla bir işletme kurmak için başka bir üye devlette ikamet etme hakkı olarak
tanımlayabiliriz (İKV, 1991, s.11). Yerleşme serbestisi olarak da adlandırılan yerleşme hakkı
genel olarak; kişinin kendi ülkesinden başka bir AB üyesi devlette bağımsız bir şekilde mesleki
faaliyetini yürütmesini ve yerleşme kavramını açıklarken değinildiği üzere, bu amaçla başka
bir üye devlette sürekli kalma niyetiyle sabit bir ikametgah edinmesini mümkün kılan bir haktır.
Bu kapsamda başka bir üye devlette sürekli kalma niyeti, sadece kişinin mesleki faaliyeti
tamamlanana kadar kalmayı değil; aynı zamanda bu faaliyet tamamlandıktan sonra bir başka
ekonomik faaliyette bulunmak amacıyla kalmayı da içermektedir.
Yerleşme hakkının kapsamını ele aldığımızda, bu hakkın temel olarak üç hususu içerdiğini
görmekteyiz (Bozkurt vd., 2008, s.288):
a) Hizmet sunmak isteyen gerçek/tüzel kişinin, bir mesleki faaliyet yürütmek, bir ticaret
şirketinin şubesini veya başka bir ad altında alt birimini açmak üzere kendi ülkesindeki
asli yerleşim yerini bırakarak, bir başka üye devlete yerleşmesi,
b) Bir tüzel kişinin, AB içinde birden fazla ülkede iş merkezi kurması,
c) Bir başka üye devletin vatandaşlarının, hizmetin sunulduğu ülkede ayrımcı bir muamele
görmeksizin iş yapması.
Bir gerçek/tüzel kişinin, bir meslek icra etmek üzere bir başka üye devlete yerleşmesinden
kasıt, bu kişinin icra edeceği faaliyetin “ekonomik” karakter taşımasıdır. Bu kapsamda, hangi
faaliyetlerin ekonomik karakter taşıdığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu hususun tespiti
için de ATAD kararlarının hangi faaliyetleri bu kapsamda değerlendirdiğine dikkat edilmelidir.
Bu çerçevede, ATAD’ın 13/76 sayılı Dona Davası Kararında profesyonel veya yarı profesyonel
futbolcuların kazanç getiren bir faaliyette bulunmaları ve ücret karşılığında hizmet vermeleri
nedeniyle, bu faaliyetin bir ekonomik faaliyet olduğu ifade edilmektedir. Konuya ilişkin olarak,
ATAD, 221/89 sayılı Factortame Davası Kararında ise, bir geminin başka bir üye devlette

ekonomik bir amacı yerine getirmek için faaliyette bulunması halinde, bu geminin gemi
siciline kayıt edilmesinin yerleşme serbestisi kapsamında yer alacağını belirtmiştir. Buna göre,
ekonomik faaliyetler içinde yer almayan bir geminin, sırf bir gemi siciline kayıtlı olmuş olması
AB Hukuku kapsamında yerleşme serbestisi hakkından yararlanmasına imkan tanımamaktadır.
Bir başka üye devlette mesleki veya ekonomik bir faaliyette bulunma hususu, bağımsız çalışma
şeklinde de icra edilebilir. Bu kapsamda ATAD, 62/96 sayılı Komisyon/Yunanistan Davası’nda
verdiği kararda, Yunanistan Hükümeti’nin mevzuatında diğer AB üyesi devlet vatandaşlarının
Yunanistan’da ekonomik faaliyette bulunmalarına engel teşkil edecek bir hüküm bulunmadığı
iddiasını yerinde görmemiş ve yerleşme serbestisi hakkının, üye devlet vatandaşlarının, ev
sahibi ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı koşullar çerçevesinde, bir başka üye devlette
bağımsız çalışan olarak iş yapmalarını da içerdiğini belirtmiştir.
Yerleşme hakkının uygulanma alanını incelediğimizde; bu hakkın uygulanma alanının üç bölüme
ayrıldığını görmekteyiz (Can, 2008, s.321-330):
a) Kişi bakımından uygulanma alanı (haktan yararlananlar ve hakkı yerine getirmekle
yükümlü olanlar)
b) Maddi bakımdan uygulanma alanı (hakkın içeriği)
c) Coğrafi bakımdan uygulanma alanı (yer bakımından uygulanacak alan)
Yerleşme hakkının kişi bakımından uygulanma alanı, bu haktan kimlerin yararlanabileceğini ve
bu hakka ilişkin hükümlerin kimleri yükümlülük altına soktuğunu ortaya koymaktadır.
Yerleşme serbestisinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir (Tekinalp vd., 2000, s.347).
ATA’nın ilgili hükümlerine göre, yerleşme serbestisinden yararlanacak gerçek kişiler, AB’ne üye
bir ülkenin vatandaşları veya AB üyesi bir ülkede yerleşme hakkını elde etmiş olan kişilerdir.
Bu kapsamda ATA’nın, yerleşme serbestisinden yararlanma hakkına sahip olan gerçek kişileri,
üye devletlerin vatandaşları ile bir üye devletin topraklarında yerleşme hakkına sahip olan
(mevcut durumda yerleşik bulunan) kişiler olmak üzere ikiye ayırdığını görmekteyiz. Buna göre,
üye devlet vatandaşları her hangi bir üye devlette yerleşme hakkına sahipken; bir üye devlette
halihazırda yasal bir şekilde yerleşme hakkını elde etmiş olanlar ise, o üye devlette acentalar
veya şubeler gibi yan birimler açma hakkını haizdirler (Bozkurt vd., 2008, s.289). Bu noktada,
yerleşme hakkının kişi bakımından uygulanma alanının tespitinde, ikametgah (yerleşik olma)
hususunun önemli bir kriter teşkil ettiği görülmektedir.

Yerleşme hakkı, gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler için de tanınmış ve garanti altına alınmıştır.
ATA’nın 54. maddesine göre;
“Bir üye devlet mevzuatına uygun olarak kurulan ve kuruluş merkezi, yönetim merkezi ya da ana
kuruluşu Topluluk içinde bulunan şirketler, iş bu bölüm hükümlerinin uygulanması bakımından
üye devlet vatandaşı gerçek kişilerle bir tutulurlar.
Şirketler deyiminden, kooperatifler de dâhil, medeni hukuk ve ticaret hukuku şirketleri ile kazanç
amacı gütmeyenler dışında, kamu hukuku veya özel hukuka tabi diğer tüzel kişiler anlaşılır”
(Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of The European Union, 2009).
ATA’nın ilgili maddesinin sadece ticaret şirketlerinin değil; aynı zamanda diğer özel hukuk ve
kamu hukuku tüzel kişilerinin de yerleşme serbestisi hakkından faydalanmasına imkan verdiğini
görmekteyiz. Buna karşın, ticaret şirketleri dışında diğer özel hukuk ve kamu hukuku tüzel
kişilerinin, bu haktan faydalanmaları için kazanç amacı gütmeleri gerekmektedir.
Yerleşme serbestisi hakkından yararlanan tüzel kişilerin kapsamını belirlemede örnek ATAD
kararlarının incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede, ATAD’ın, 212/97 sayılı Centros
Davasında, Danimarka şirketler hukuku mevzuatına göre, bir ticaret şirketinin kurulması için
ödenmesi gereken minimum miktarı ödemekten kaçınmak amacıyla, İngiltere’de Centros adlı
bir şirket kuran Bryde Ailesi’nin, daha sonra kurmuş oldukları şirketin Danimarka’da bir şube
açmak için yaptığı sicile kayıt başvurusunun reddi ele alınmıştır. ATAD, bu davada verdiği
kararda söz konusu şirketin kurulduğu ülke mevzuatına göre geçerli bir şekilde kurulduğunu
ve şirket ehliyetine sahip olduğunu ifade etmiş ve bu şirketin bir diğer üye devlette acenta,
şube veya yan ortaklık kurarak faaliyette bulunmasının yerleşme hakkı serbestisi kapsamında
olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, kararda yerleşme serbestisi hakkının uygulanması bakımından,
üye devletin bu haktan faydalanmak isteyen diğer üye devlet tüzel kişisine, kendi uyruğu tüzel
kişiye uyguladığından daha farklı bir uygulama yapamayacağı ortaya konulmuştur.
Konuya ilişkin olarak, ATAD, 151/96 sayılı Komisyon/İrlanda Davasında ise, İrlanda’da yerleşme
hakkından faydalanmak için gemi sahibi tüzel kişinin İrlanda’da kurulmuş olması ve İrlanda
şirketler hukukuna göre geçerli bir şirket ehliyetine sahip olması ile şirket merkezinin mutlaka
İrlanda topraklarında bulunmasını şart koşan İrlanda mevzuatının, yerleşme hakkı serbestisini
düzenleyen AB mevzuatına aykırı olduğuna hükmetmiştir.
Tüzel kişilerin yerleşme hakkına ilişkin bir diğer dava olan 81/87 sayılı Daily Mail Davasına
ilişkin kararında ATAD, şirketlerin kurulu bulunduğu üye devletler dışında ki üye devletlerin
topraklarında acenta, şube veya yan ortaklık kurarak faaliyet göstermesinin, yerleşme hakkı
kapsamına girdiğini belirterek; Hollanda’da bir yatırım şubesi açmak için başvuran şirketin

başvurusunun reddedilemeyeceğini ifade etmiştir. ATAD, aynı kararda şirketlerin bir başka
üye devlette kurulu bulunan şirketlerle birleşme yoluyla da yerleşme serbestisi hakkından
faydalanabileceklerini ortaya koymuş ve bu durumda, ev sahibi üye devlette kurulu bulunan
şirketle birleşen diğer şirkete yönelik yerleşme hakkı konusunda bir ayrımcılık yapılmasının AB
Hukukuna aykırı olduğuna hükmetmiştir.
Yerleşme hakkının kişi bakımından uygulanma alanını incelerken dikkate alınması gereken bir
diğer husus ise, bu hakka ilişkin hükümlerin kimleri yükümlülük altına soktuğunun belirlenmesidir.
Bu kapsamda, yerleşme serbestisine ilişkin hükümler, öncelikle üye devletleri yükümlülük altına
sokarken; Topluluğun kendisi de yerleşme serbestisi kurallarıyla bağlıdır (Consolidated Version
of The Treaty on the Functioning of The European Union, 2009).
Yerleşme hakkının maddi bakımdan uygulanma alanını ele aldığımızda, ATAD kararları
kapsamında yerleşme kavramının temel olarak üç özelliğe sahip olduğunu görmekteyiz (Can,
2008, s.326):
a) Kâr amaçlı ekonomik bir faaliyet,
b) Sabit bir müessese,
c) Ekonomik faaliyetin devamlı şekilde yapılması.
Yerleşme serbestisi anlamında kâr amaçlı ekonomik faaliyetler, kişinin kendi nam ve hesabına
yaptığı ve ekonomik amaçları doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerdir (Avrupa Komisyonu, 2010).
ATAD, yerleşme hakkının maddi bakımdan uygulanma alanına giren kâr amaçlı ekonomik
faaliyetlerin kapsamını belirlemede daraltıcı bir yoruma gitmemiş ve sadece bir ücret karşılığında
yürütülen faaliyetlerin değil; ekonomik bir amaca yönelen, bu amacın gerçekleşmesine hizmet
eden faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirmiştir. Örneğin ATAD 196/87 sayılı Steymann
Davası Kararında, dini bir topluluk olarak faaliyet gösteren “Bhagwan” Topluluğunun yürüttüğü
faaliyetlerin ekonomik bir amaca hizmet edip etmediği hususunu ele almıştır. ATAD, bu davada
öncelikle yürütülen faaliyetin gerçek ve etkin bir ekonomik amaca yönelip yönelmediğini
incelemiş ve “Bhagwan” Topluluğunun faaliyetlerinin sadece dini amaçlara hizmet etmediğini ve
bu faaliyetlerin gerçek ve etkin bir ekonomik amacın gerçekleşmesine hizmet ettiğini belirterek;
söz konusu topluluğun bu faaliyetleri yürütmek yoluyla ekonomik açıdan geçimini sağladığını
ifade etmiş ve bu nedenle faaliyetlerin kazanç getirici olduğuna hükmetmiştir.
Yerleşme serbestisi kapsamında yürütülen ekonomik faaliyetin ayrıca sabit bir müessese
tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ekonomik faaliyeti yürüten
müessesenin biçimi önem taşımamaktadır (Can, 2008, s.328).

Yerleşme hakkının maddi bakımdan uygulanma alanına giren faaliyet için gerekli olan bir diğer
husus ise, bu faaliyetin devamlı (sürekli) bir şekilde icra edilmesidir. Bir faaliyetin bu nitelikleri
taşıyıp taşımadığını belirlemek için gerekli kriterlerin neler olduğunun tespitinde ATAD’ın 202/97
sayılı Fitzwilliam Kararı önem arz etmektedir. ATAD, bu kararında bir başka üye devlette faaliyet
gösteren şirketin yürüttüğü ekonomik faaliyetin devamlı (sürekli) bir nitelik taşıyıp taşımadığının
tespiti için, ev sahibi ülkenin yetkili kuruluşunun bazı kriterlere göre inceleme yapabileceğini
belirtmiştir.
Buna göre, ATAD aşağıdaki kriterlerin göz önüne alınması gerektiğini ifade etmiştir:
a) Şirketin yönetim merkezinin yeri,
b) Şirketin faaliyetini yürüttüğü ev sahibi ülkedeki ve merkezinin olduğu ülkedeki personel
sayısı,
c) Şirketin faaliyetini yürütmek için istihdam ettiği işçileri yoğunlukla çalıştırdığı yer,
d) Şirketin müşteriyle akdettiği sözleşmelerin çoğunlukla gerçekleştirildiği yer,
e) Şirketin işçileriyle arasındaki istihdam sözleşmelerine hangi ülke hukukunun uygulandığı,
f) Şirketin müşterileriyle akdettiği sözleşmelere hangi ülke hukukunun uygulandığı,
g) Şirketin faaliyet yürüttüğü her bir üye ülkedeki sermaye miktarı.
Ayrıca, ATAD bu kriterlerin sınırlı olmadığını ve her bir olaya yönelik olarak devamlılık unsurunun
tespitine ilişkin yeni kriterlerin belirlenebileceğini ifade etmiştir.
Konuya ilişkin olarak, ATAD, 55/94 sayılı Gebhard Davası Kararında ise, bir başka üye devlette
yürütülen faaliyetin niteliğinin tespitinde, sadece o faaliyetin süresinin değil; aynı zamanda
düzenliliğinin ve sürekliliğinin de önemli olduğunu belirtmiş ve sürekli olmayan faaliyetlerde
de şirketin danışma birimi veya ofis gibi yapıları üye devlette tesis edebileceğini ifade etmiştir.
ATAD, bununla birlikte Bay Gebhard’ın vatandaşı olduğu ülke dışında bir üye devlette istikrarlı
ve sürekli bir şekilde mesleğini icra etmekte olduğunu belirterek; yürütülen faaliyetin yerleşme
hakkı serbestisi kapsamında olduğuna hükmetmiştir.
Bir faaliyetin yerleşme serbestisi kapsamında değerlendirilmesi için gerekli olan bir diğer husus
ise, bu faaliyetin sınır ötesi bir karakter taşımasıdır (Kiikeri, 2002, s.46). Aksi takdirde, söz
konusu faaliyete AB Hukuku değil, üye devletin iç hukuku uygulanacaktır.
Yürütülen faaliyetin sınır ötesi bir özellik taşıması halinde, bu faaliyete uygulanması gereken
hükümlerin tespitinde ATAD çeşitli kararlar vermiştir. Bu kapsamda, ATAD, 71/76 sayılı Thieffry
Davasına ilişkin kararında, vatandaşı olduğu Belçika’da aldığı hukuk diplomasıyla, avukatlık
yapmak amacıyla Paris Barosu’na başvuran ve bu başvurusu kabul edilmeyen bir davacının
durumunu ele almıştır. ATAD, bir başka üye devlette avukatlık mesleğini icra etmek isteyen kişinin,

bu mesleğini yürüteceği ülke tarafından öngörülen yeterlilik sınavını geçtiğini ve bu anlamda
gerekli şartları yerine getirdiğini belirterek; hukuk diplomasının eş değer nitelikte olduğunu ve
bu durumun Paris Barosu’na kabul için yeterli bir husus teşkil ettiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla,
baroya kabul edilmemenin Topluluk Hukuku tarafından garanti altına alınan yerleşme serbestisi
hakkına aykırı olduğuna hükmetmiştir.
Yerleşme hakkının coğrafi bakımından uygulanma alanı ise, ATA’da belirtilen geçerlilik alanını
(AB toprakları) kapsamaktadır (Günuğur, 2005, s.104).

2. Yerleşme Hakkının İhlali:
Topluluk Hukuku tarafından garanti altına alınmış olan yerleşme hakkına yönelik gerçekleştirilmesi
muhtemel ihlalleri önleme konusunda temel olarak ikili bir güvence sistemi mevcuttur.
Yerleşme hakkına yönelik olabilecek ihlallere ilişkin birinci güvence mekanizmasını ATA’nın
ilgili maddeleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda ATA’nın 49. ve 50. maddeleri, yerleşme hakkına
yönelik ihlalleri yasaklamakta ve bu konuda Topluluk organlarının alması gereken tedbirleri
belirtmektedir.
ATA’nın 49. maddesinin 1. fıkrasına göre, bir üye devlet vatandaşının bir başka üye devlet
ülkesinde yerleşme serbestisine yönelik kısıtlamalar yasaklanmıştır. Ayrıca, bu yasaklama bir
başka üye devlette bu haktan yararlanmak isteyen tüzel kişiler için de geçerlidir. Aynı maddenin
2. fıkrasında ise, yerleşme hakkının yerleşilen ülke mevzuatının kendi uyrukları için belirlediği
koşullar içinde, bağımsız çalışmak, şirket kurmak veya yönetmek amacıyla gelen kişilere de
uygulanacağı belirtilmiştir (Consolidated Version of The Treaty On The Functioning of The
European Union, 2008). Yerleşme serbestisi hakkının kullanımında, üye devletler kendi uyrukları
dışında başka bir üye devletten gelen gerçek veya tüzel kişilere yönelik ayrımcı bir uygulamayı
açık bir şekilde (doğrudan) yapabilir. Buna ek olarak, üye devletler başka bir üye devletten gelen
kişilerin yerleşme hakkını kullanmasını zorlaştıran veya geciktiren ek prosedürler öngörmek
yoluyla, dolaylı bir şekilde ayrımcı bir uygulama gerçekleştirebilir. Dolayısıyla, ev sahibi üye
ülkenin yerleşme serbestisi hakkının uygulanması konusunda kendi uyrukları için belirlediği
şartlar dışında, ayrımcı nitelik taşıyan ve ek külfet gerektiren dolaylı uygulamaları da, yerleşme
hakkının ihlali kapsamında değerlendirilmektedir.
Yerleşme hakkına yönelik gerçekleştirilmesi muhtemel ihlalleri önleme konusunda ikinci güvence
mekanizmasını ise ATAD kararları oluşturmaktadır. Söz konusu ihlallerin önlenmesine ilişkin
ATAD kararlarıyla bir içtihat hukuku oluşmuştur. Bu kapsamda, ATAD, 418/93 sayılı Semeraro
Davası Kararında, bir üye devletin ülkesinde faaliyet gösteren tüzel kişinin yerleşme hakkına
yönelik gerçekleştirdiği açık olmayan (dolaylı) uygulamaların, bu hakkın kullanımını zorlaştırdığı
takdirde, yerleşme serbestisini engelleyecek boyutta değerlendirileceğini belirtmiştir.

Yerleşme hakkına yönelik ihlallere ilişkin olarak, ATAD, 221/89 sayılı Factortame Davası
Kararında, gemi siciline kayıt için ev sahibi üye devlet mevzuatının öngördüğü koşulların,
yerleşme serbestisi hakkının kullanımında bir engel oluşturmaması gerektiğini ifade etmiştir.
Aynı şekilde, ATAD, 11/77 sayılı Patrick Davasında verdiği kararda ise, üye devletin mevzuatında
öngörülen koşulları sağlayan başka üye devlet uyruklarına, bu koşulların dışında olağanüstü
bir ek şart getirmesinin, yerleşme serbestisi hakkıyla bağdaşmadığını belirtmiştir. Söz konusu
karar özellikle 1 Ocak 1973’ten sonra Birliğe katılan yeni üye devlet vatandaşlarına yönelik
kısıtlamalara ilişkin olarak verilmiştir.
ATAD’ın tüzel kişilere yönelik ayrımcılığa ilişkin olarak verdiği 114/97 sayılı Komisyon/İspanya
kararı, yerleşme serbestisi konusunda bir üye devletin gerçekleştirebileceği ihlale ilişkin iyi
bir örnektir. ATAD, bu davada verdiği kararda, İspanya şirketler hukuku mevzuatının, ülke
topraklarında faaliyet gösteren şirketler için öngördüğü “uyrukluk” şartının, başka bir üye
devlette kurulmuş olan ve bir şube veya acenta açmak yoluyla İspanya’da faaliyet göstermek
isteyen şirketleri engellediğini belirtmiştir. Ayrıca, kararda İspanya şirketler hukuku mevzuatının,
başka üye devlet vatandaşlarının İspanya’da bağımsız çalışan olarak sürekli bir şekilde özel
güvenlik faaliyeti yürütmelerini önlediği ve bu nedenle ilgili mevzuat hükümlerinin yerleşme
serbestisi hakkına aykırı olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu kararda, güvenlik hizmeti sağlayan
şirketlerin müdürlerinin ve yöneticilerinin mutlaka İspanya’da ikamet etmeleri şartını öngören
mevzuat hükmünün de yerleşme hakkına yönelik açık bir kısıtlama teşkil ettiği vurgulanmıştır.
Bu konuya ilişkin bir diğer dava olan 334/94 sayılı Komisyon/Fransa Davasında ise, ATAD, bir
geminin üye devletteki gemi siciline kayıt edilmesi için, üye devlet mevzuatında yer alan koşulları,
yerleşme serbestisi hakkı kapsamında ele almış ve bu koşulların, hakkın kullanımına yönelik bir
kısıtlama teşkil edip etmediği hususuna açıklık getirmiştir. ATAD, davaya ilişkin verdiği kararda,
üye devletin başka bir üye devletten gelen ve ekonomik bir amaca yönelik olarak faaliyette
bulunacak bir gemiye kendi “tabiiyetini” vermek için belirlediği şartların, başka üye devlet
uyruklarına yönelik ayrımcılık yapılması yasağı ile çatışmaması gerektiğini belirtmiştir. Kararda,
geminin sahibinin veya gemiyi işleten gerçek kişinin ya da gemiyi işletenin bir tüzel kişi olması
halinde, bu tüzel kişiyi idare ve temsil etmeye yetkili olanların (ortakların) belli bir uyrukluğa
sahip olmasını öngören şartların, yerleşme serbestisi hakkına aykırı olduğu vurgulanmıştır.
Yerleşme hakkına yönelik ihlallere ilişkin 221/89 sayılı Factortame Davasında ise ATAD, bir
gemiye ev sahibi ülkenin bayrağını çekme hakkı verilmesi için öngörülen şartları ele almış
ve bu şartların başka bir üye devletten gelen vatandaşlar için getireceği külfetlerin, yerleşme
serbestisi hakkının kullanımını zorlaştırdığını belirtmiştir. Söz konusu davada, ev sahibi ülke
mevzuatında yer alan ikamet etme zorunluluğuna ilişkin şartın, başka üye devletten gelen
uyrukların, kendi ülkelerindeki ikametgâhlarını değiştirmeye zorladığı ve bu durumun yerleşme
hakkının kullanımına engel olduğu vurgulanmıştır.

ATAD, 270/83 sayılı Komisyon/Fransa Davasında, bağımsız çalışan olarak faaliyette bulunan
ve faaliyetini yürüttüğü üye devlette ikincil bir yerleşime sahip olan bir başka üye devlet
uyruğuna yönelik uygulanan vatandaşlığa dayalı ayrımcılığın yerleşme hakkına aykırı olduğuna
hükmetmiştir. Davada, yabancı bir firmaya Fransız şirketlerine uygulanandan farklı bir vergi
prosedürü getirilmesi ele alınmış ve sermaye şirketleri için öngörülen vergiler konusunda,
Fransız mevzuatının Topluluk vergi mevzuatına aykırı hükümler içerdiği dikkate alınmıştır. Bu
kapsamda, Fransız Hükümetinin vergi alanında bir uyumlaştırma mevcut olmadığı takdirde,
Fransız mevzuatının söz konusu olayda geçerli olması gerektiği yönündeki iddiası yerinde
görülmemiş ve yerleşme serbestisi hakkınının uygulanması konusunda başka üye devletten
gelen şirketlere yönelik bir ayrımcılığın söz konusu olduğu karar altına alınmıştır.
Yerleşme hakkına ilişkin ihlallere bir diğer örnek ise, 311/97 sayılı İskoçya Kraliyet Bankası
Davasıdır. Bu davada ATAD, Yunanistan’da merkezi olan şirketler ile merkezinin bir başka üye
devlette olduğu şirketlere farklı vergilendirme öngören Yunan vergi mevzuatının (Yunanistan’daki
firmalar için 35%, bir başka üye devletteki firmalar için 40% vergilendirme öngörülmüştür)
ayrımcılık içerdiğini ve bu nedenle yerleşme hakkı serbestisinin ihlal edildiğini vurgulamıştır.
Yerleşme hakkının kullanılmasına yönelik ihlaller konusunda, ATAD’ın geniş yorum yaptığını
ve bu alanda ev sahibi üye devletin dolaylı olarak nitelendirilebilecek ayrımcı uygulamalarını
da, ihlal olarak ele aldığını görmekteyiz. ATAD, bu kapsamda ev sahibi üye devletin sadece
yerleşme konusundaki mevzuatını değil, vergi mevzuatı gibi diğer mevzuatlarını da inceleme
konusu yapmıştır. Yerleşme hakkı konusunun, AB Hukuku’nda yoğunlukla ihlal edilen bir alan
olduğunu dikkate aldığımızda, ATAD’ın genişletici yorumunun, bu hakka yönelik ihlallerin
önlenmesinde önemli bir rol oynayacağı açıktır.
3. Yerleşme Hakkının İstisnaları:
Yerleşme hakkının istisnaları, ATA’nın ilgili maddelerinde öngörülen hallerde, bu hakkın
kullanımına aykırı tedbirlerin alınabilmesini ifade eder. Bu kapsamda “kamu otoritesinin
kullanılması” ve “kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı”, yerleşme hakkının kullanımının
istisnalarını oluşturur (Kiikeri, 2002, s.62-66). Kısacası, somut olayda kamu otoritesinin kullanımı
veya kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığının gerektirdiği önlemlerin alınması söz
konusu ise, uygulanan eylemler yerleşme hakkına aykırı olsa bile, hukuken geçerli olarak kabul
edilecek ve bir ihlal durumu söz konusu olmayacaktır.

a. Kamu otoritesinin kullanımı:
Yerleşme hakkına getirilen istisnaların birincisi, kamu otoritesinin kullanılmasıdır. Kamu hukuku
açısından kamu otoritesi, kısaca tek taraflı karar alma yetkisine sahip devletin kullandığı
kamusal güçtür (Doehring, 2001, s.42). ATA’da kamu otoritesinin kullanımı kavramı açık bir
şekilde tanımlanmamıştır; bu nedenle hangi hallerde kamu otoritesinin mevcut olduğunu tespit
etmek amacıyla ATAD kararlarının incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bu çerçevede, ATAD 114/97 sayılı Komisyon/İspanya Davasına ilişkin verdiği kararda, güvenlik
şirketlerinin ve güvenlik hizmeti sunan personelin, özel hukuk kapsamında gözetim ve koruma
faaliyetlerini icra ettiğini belirterek; bu şirketlerin kamu güvenliğine katkı sunmalarının tek başına
kamu otoritesinin kullanımı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir.
Kamu otoritesinin kullanımına ilişkin bir diğer önemli dava ise ATAD’ın 2/74 sayılı Reyners
Davasıdır. Bu davada, avukatlık mesleğinin icrasının niteliği tartışma konusu olmuş ve bu
nedenle bu mesleğin yürütülmesinin bir kamu otoritesinin kullanımını teşkil edip etmediği hususu
gündeme gelmiştir. ATAD, bu davada verdiği kararda, avukatlık mesleğinin icrasının, kamu
otoritesinin kullanımı kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtmiş ve hukuki yardımların
ve müvekkili temsil yetkisinin, bu temsil yetkisi zorunlu olsa bile, kamu otoritesini kullanma
kapsamına girmediğini vurgulamıştır.
ATAD’ın 306/89 sayılı Komisyon/Yunanistan Davası Kararında ise, somut olayda trafik kazasına
ilişkin bilirkişilik yapan kişinin mahkemede görüşünü açıklamasının, kamu otoritesinin kullanımı
kapsamına girmeyeceği vurgulanmıştır (Kiikeri, 2002, s.62).
b. Kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı
Yerleşme hakkına getirilen istisnaların bir diğeri ise ATA md. 52’de belirtilen kamu düzeni, kamu
güvenliği ve kamu sağlığı istisnalarıdır. Buna göre, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu
sağlığının gerektirdiği hallerde, başka bir üye devletten gelen gerçek/tüzel kişilerin yerleşme
hakkını kısıtlayan veya ortadan kaldıran uygulamaların gerçekleştirilmesi, Topluluk Hukukuna
aykırı olmayacaktır. Zira bu gibi hallerde alınacak önlemler yerleşme serbestisi hakkının
kullanımına istisna getirebilir. Buna karşın, söz konusu istisnaların mutlaka yasa, tüzük veya
yönetmelikler aracılığıyla getirilebileceğini ve ev sahibi ülkenin keyfi ve hukuken denetlenmesi
mümkün olmayan idari karar veya idari uygulamalarla, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu
sağlığına dayanan istisnalar öngöremeyeceğini göz ardı etmemeliyiz (Consolidated Version of
The Treaty On The Functioning of The European Union, 2009).

Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığına dayanan istisnaları genel olarak “kamu
yararı”nın gerektirdiği istisnalar olarak da adlandırabiliriz. Kamu yararının gerektirdiği istisnalar,
aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde uygulanabilecektir (Kiikeri, 2002, s.63-64):
a) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığına ilişkin bir neden olmalı,
b) İstisna hali dar anlamda yorumlanmalı,
c) Kamu menfaatini tehdit eden gerçek ve ağır bir tehlike söz konusu olmalı,
d) İstisna hali ekonomik bir amacı gerçekleştirmek için uygulanmamalı,
e) Orantılılık (ölçülülük) ilkesi göz önünde bulundurulmalı.
ATA madde 52’de öngörülen istisnalardan özellikle kamu düzeni istisnası önem arz etmektedir.
Bunun nedeni, kamu düzeninin gerekli kıldığı tedbirlerin AB üyesi devletlerde farklı şekilde
algılanması ve dolayısıyla bu konudaki uygulamaların da her bir üye devlette değişiklik
göstermesidir. Bununla birlikte, üye devletler kamu düzeni kavramını genişletici bir yorumla ele
alarak; kamu düzenine ilişkin tedbir alma gerekçesiyle keyfi uygulamalar yapabilir ve yerleşme
hakkını yoğun bir şekilde sınırlandırabilir. Üye devletlerin kamu düzeni kavramını kullanarak böyle
bir uygulamaya gitmeleri halinde ise, yerleşme hakkının kullanımı ölçüsüz şekilde kısıtlanabilir
ve bu sınırlama hakkı kullanılamaz hale getirebilir. Dolayısıyla, ancak kamu düzenini tehdit
eden gerçek ve ağır bir tehlikenin var olması halinde, yerleşme hakkının kullanımına istisna
getirilmelidir (Can, 2008, s.336). Ayrıca, bu konuda önem arz eden bir diğer husus ise, üye
devletlerin kamu düzeni kavramına dayanarak, kendi uyruğunda bulunan gerçek/tüzel kişilere
ait şirketlerin menfaatini göz önünde tutmaları ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle diğer
üye devlet uyruğundaki şirketlere karşı ayrımcı uygulamalar yapması olasılığıdır. Bu nedenle,
kamu düzenine ilişkin istisnanın uygulanması ekonomik bir amacın gerçekleştirilmesine
yönelik olmamalıdır. Ölçülülük ilkesi ise, istisna ile öngörülen sınırlamada başvurulan aracın,
sınırlama amacını gerçekleştirmeye uygun olmasını ifade eder (Özbudun, 2004, s.104). Bu ilke,
temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında da göz önüne alınmaktadır. Ölçülülük ilkesi dikkate
alınmadan, kamu düzeni gerekçesiyle tedbir alınması halinde, bu tedbirle ulaşılmak istenen
amacın gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.
Konuya ilişkin ATAD kararlarını incelediğimizde, bu istisnaların genişletici bir yorumla ele
alınmadığını görmekteyiz. ATAD, isabetli bir şekilde kamu düzeni kavramını dar anlamda
yorumlamış ve yerleşme hakkının keyfi uygulamalarla sınırlandırılmasının önüne geçmiştir.
Bu kapsamda, ATAD, 424/97 sayılı Haim Davasında, bir diş hekiminin mesleğini icra ettiği
ülkenin ana dili dışında hizmet vermesinin kamu düzeni ile ilişkili olup olmadığını ele almış ve
bu durumun diş hekimi ile hastası arasındaki iletişimle ilgili olduğunu belirterek; kamu düzeni
istisnasının somut olayda geçerli olamayacağını ifade etmiştir.
Kamu düzeni istisnasına ilişkin 255/97 sayılı Pfeiffer Davası Kararında ise, ATAD, karışıklığa
(iltibasa) yol açma riskine karşı mevcut ticaret markalarını korumak amacıyla öngörülmüş

olan ev sahibi ülke mevzuatının, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin bir kamu
menfaatini dikkate aldığını belirterek; somut olayda kamu düzeni istisnasının uygulanabilir
olduğuna hükmetmiştir.
Konuya ilişkin bir diğer dava olan 250/95 sayılı Futura/Singer Davasında, ATAD, bir başka üye
devlet topraklarında merkezi bulunan şirketler için öngörülen ve ayrımcı nitelik taşıyabilecek
şartların Topluluk Hukukuna aykırı olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte böyle bir uygulamanın
ancak Topluluk Hukuku kapsamında meşru bir amaçla uyumlu olması halinde, geçerli
olabileceğini vurgulamış; fakat böyle bir durumda bile yapılacak uygulamanın istisna ile
öngörülen sınırlamanın amacının ötesine geçemeyeceğini karar altına almıştır.

B. HİZMET SUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ2
AB’nin kuruluşundan bu yana, üye ülkeler ekonomik entegrasyonun sağlanması ve tek pazarın
oluşturulabilmesi amacıyla, dört temel serbestiyi (malların, işçilerin, hizmetlerin ve sermayenin
serbest dolaşımı) hayata geçirmeye çalışmıştır (Kox vd., 2004,s.9). Hizmetlerin serbest dolaşımı
ilkesi, diğer serbest dolaşım ilkeleriyle yakından ilişkili olan ve bu ilkelerin içinde ekonomik
entegrasyonun sağlanmasına en çok katkıda bulunan bir temel serbestiyet prensibidir.
1. Hizmetlerin Serbest Dolaşımının Genel Çerçevesi:
Hizmetler her türlü iktisadi ve ticari faaliyetin yerine getirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır.
Aynı zamanda Avrupa Birliği’nde gerçek anlamda bir iç pazarın oluşmasında taşıyıcı bir öneme
sahip olan hizmet sektörü, bankacılıktan taşımacılığa, iletişimden turizme kadar çok geniş bir
alanı kapsamaktadır. Hizmetler sektörü, AB ekonomisinin ürettiği katma değer ve sağlamış
olduğu istihdam içerisinde çok yüksek bir paya sahiptir ve Birlik bünyesindeki ekonomik
faaliyetlerin yaklaşık %60-70’ini teşkil etmektedir (Avrupa Komisyonu, 2010).
Hizmetler sektörü 2005 yılı itibarıyla AB’de 76 milyon kişiyi istihdam etmektedir ve 14.5 milyon
işletmeyi kapsamaktadır. Sektörün yarattığı katma değer 2005 yılı için 2 milyar 911 milyon
Avrodur. Hizmet sektörünün, AB’nin 27 üye ülkesinin ekonomisindeki payı 2007 yılında %78
iken; tarım sektörünün (tarım ve balıkçılık) payı % 1.8, sanayi sektörünün payı ise %20.2’dir.
Söz konusu sektörlerin paylarındaki son 10 yıllık değişime baktığımızda hizmet sektörünün
payının 1997 yılında % 74 olduğunu görmekteyiz. 1997 yılında tarım ve sanayi sektörünün AB
ekonomisindeki payları ise sırasıyla %2.8 ve %23.2’tür (Avrupa İstatistik Kurumu, 2010). Bu
durum göstermektedir ki, hizmetler sektörü AB ekonomisinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
2
Bu bölümde belirtilen ATAD kararları için Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı “European
Commission, Freedom to Provide Services: guide to the case law of the European Court of
Justice on articles 49 et seq. EC Treaty” adlı kaynaktan yararlanılmıştır.

AB’de hizmet sektörünün sınıflandırmasını ele aldığımızda, bu sektörün iki ana bölüme
ayrıldığını görmekteyiz. Bunlardan ilki, “toptan ticaret, perakende ticaret, motor ticareti, oteller
ve restoranlar, taşımacılık, iletişim ve medya hizmetleri ve iş dünyası hizmetleri”ni kapsayan
finansal olmayan hizmetler sektörü iken; diğeri ise “finansal aracılık, sigorta ve emeklilik fonları
ve finansal aracılığa yardımcı hizmetleri ( mortgage adı verilen tutulu satış hizmetleri ve fon
yönetim hizmetleri)” kapsayan finansal hizmetler sektörüdür (Güner, 2008, s.180-199).
Hizmet sektörü, AB’nin ekonomik entegrasyonun ve tek pazar hedefinin gerçekleştirilmesi
açısından büyük önem verdiği temel sektördür. AB, gerçek anlamda bütünleşmiş bir iç pazarın
oluşturulabilmesi için hizmetlerin öncelikle etkin ve kaliteli bir şekilde sağlanabilmesi için çaba
göstermiş ve hizmet sektöründe serbest dolaşımın gerçekleştirilebilmesi amacıyla birçok yasal
düzenleme yapmıştır. Bu kapsamda, AB üye devletler arasında hizmet sunma özgürlüğünün
sağlanması için ilk aşamada sistematik bir yaklaşım geliştirmiş ve üye devletler arasındaki
ticareti engelleyen veya zorlaştıran unsurların ortadan kaldırılması amacıyla hizmet sektöründe
liberal bir model oluşturmuştur (Nicolaides, 1989, s.60). Bu çerçevede, hizmetlerin serbest
dolaşımında nihai hedef, hizmet sunmak amacıyla başka üye devletten gelen gerçek kişilere ve
şirketlere yönelik tüm sınırlamaların kaldırılmasıdır (Devlet Planlama Teşkilatı, 2000).
AB, üye devletler arasında iç pazarın oluşturulması amacıyla ATA’da öngörülen hizmet sunma
özgürlüğüne ilişkin hükümlerin gerektirdiği düzenlemeleri aşamalı bir şekilde gerçekleştirmeyi
amaçlamış ve ortak pazarın tamamlanması için yapılacak faaliyetleri ele alan 1985 tarihli “Beyaz
Kitap” Raporuna kadar, sadece mali hizmetlere yönelik düzenlemeler yapmıştır.
Aralık 1985 tarihinde yayınlanan “Beyaz Kitap” ile hizmet sunumunu engelleyen mali, teknik ve
fiziki engellerin ortadan kaldırılmasına öncelik verilmiş ve AB iç pazarında ortak bir ekonomik
alanın oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Beyaz Kitap raporunda 1992 yılı sonuna
kadar ortak pazarın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması öngörülmektedir
(Güner, 2008, s.176). Beyaz Kitap olarak adlandırılan raporda öngörülen yaklaşım, temel olarak,
hizmetlerin sunumuna ilişkin tüm engellerin kaldırılmasından önce, yatırımcının ve tüketicinin
korunması ile ilgili önemli kuralların ve standartların uyumlaştırılması, mali hizmetler alanında
üye devletlerin mevzuatının karşılıklı tanımaya imkân vermesi ve mali hizmetlerde vatandaşlık
temelinde ayrımcılığın yasaklanmasını kapsamaktadır (Nicolaides, 1989, s.61-62).
AB’nin 1985’te Beyaz Kitap raporuyla birlikte bütünleşmiş bir ortak pazar oluşturulması
çalışmalarına ağırlık vermesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında özellikle
1970’lerden itibaren üye devletlerin hizmet ticaretine yönelik yeni teknik engeller çıkarması
nedeniyle hizmet sunma özgürlüğünün ve iç pazarın tehdit altında olması ve üye devletlerin
yetkili makamlarının yaptığı denetimlerin başka devletten gelen hizmet sunucularını caydırıcı
nitelikte olması gelmektedir (Bieber, 1988, s.372). Bu kapsamda özellikle üye devletlerin yetkili

makamlarının yaptığı denetimler önem arz etmektedir. Söz konusu denetimlerin yanı sıra hizmet
sunmak amacıyla bir başka üye devlete giden hizmet sunucusunun, ev sahibi üye devlette
hizmet sunumu için gerekli prosedürleri tamamlamakta zorluk yaşadığı görülmüştür. Bunun
nedeni ise, ev sahibi üye devletin bu alanda öngördüğü karmaşık ve uzun süreli prosedürler ile
başka üye devletten gelen hizmet sunucularını caydırmak istemesidir.
AB’nin Beyaz Kitap raporuyla geliştirdiği “İç Pazar Stratejisi”nin üye devletleri, hizmet sunma
özgürlüğüne yönelik düzenlemeleri kaldırma konusunda büyük ölçüde teşvik ettiği görülmüştür.
Bununla birlikte, AB’nin “İç Pazar Stratejisi”, işçi sendikaları, tüketici birlikleri ve ekonomik
açıdan daha zayıf olan üye devletler tarafından ağır şekilde eleştirilmiştir. İşçi sendikaları,
Beyaz Kitap raporunda “sosyal boyutun” eksik olduğunu belirtmiş ve bu konuda bir gelişme
sağlanmaması halinde muhalefetin şiddetleneceğini belirterek Ekonomik ve Sosyal Komite’yi
uyarmıştır. Tüketici birlikleri ise, öncelikli olarak Beyaz Kitap raporuyla geliştirilen “İç Pazar
Stratejisi”nde hizmet sektöründe sağlık ve güvenlik standartlarının ve bu standartların güvence
altına alınmasının sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Ekonomik açıdan daha zayıf olan üye
devletler de Birlik üyeleri arasındaki ekonomik bağların korunması gerektiğini ileri sürmüş ve
özellikle mali hizmetlerde liberalleşmenin kendilerinin aleyhine bir durum yaratmasının mümkün
olduğunu vurgulamıştır (Bieber, 1988, s.376).
AB’nin Beyaz Kitap raporu ile gündeme gelen “İç Pazar Stratejisi”nin bir diğer önemli özelliği
ise mali sektörün bütünleşmesi amacıyla engellerin kaldırılmasına öncelik vermesidir. Bunun
nedeni, bu sektörün iç pazarın liberalleştirilmesi için taşıyıcı bir öneme sahip olmasıdır.
“Bu kapsamda, AB Komisyonu 1983’te mali sektörün entegrasyonunu konu alan bir tebliği Konseye sunmuş
ve Mayıs 1986’da gerçek anlamda bütünleşmiş bir mali hizmet sektörünün oluşturulması için büyük öneme
sahip olan sermaye hareketlerinin serbest dolaşımını ele alan bir yasal düzenleme yapılmıştır (Featherstone,
1990, s.83). AB, mali hizmet sektöründe aşamalı liberalleştirmeye giderken sermayenin serbest dolaşımını
da eş zamanlı olarak gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.”

AB’nin mali hizmetler sektöründe öngördüğü yasal düzenlemeler genel olarak, sınır ötesi
mali hizmetlerin daha ucuz ve daha kolay bir şekilde yürütülmesini, mali hizmet sektöründe
faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki rekabetin artmasına bağlı olarak, AB vatandaşlarının
ve işverenlerin hizmet seçme imkânının genişlemesini ve bu durumun özellikle bankacılık
sektöründe maliyetleri düşürmesini, mali hizmetlerin serbest sunumuyla birlikte yeni finansal
araçların geliştirilmesi ve AB vatandaşları ile işverenlerin ihtiyaçlarına uygun mali araçları
seçerek, bunlardan yararlanmalarının sağlanmasını amaçlamaktadır (Featherstone, 1990,
s.86).
Hizmet sektöründe Beyaz Kitap raporundan sonra, AB’de serbest dolaşımın sağlanmasının

bir diğer önemli aşamasını ise, 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi oluşturur.
Avrupa Tek Senedi ile Avrupa’da ortak bir pazar oluşturulmasına ilişkin çalışmalara hız verilmiş
ve ortak pazar kapsamında malların, bireylerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını
tam anlamıyla sağlamak amacıyla gerekli tedbirler tespit edilmiştir (Güner, 2008, s.177).
Hizmet sektöründe öngörülen liberalleşmeyle birlikte üye devletler arasındaki hizmet ticaretinin
önündeki engellerin kaldırılması ve üye devletlerin pazarlarının birbirine yaklaştırılmasıyla artan
ekonomik entegrasyon, devletleri ekonomik açıdan birbirine daha bağımlı hale getirmiştir
(Jacquemin ve Sapir, 1989, s.377). Böylece, üye devletler ekonomik entegrasyonun taşıyıcı
gücünü oluşturan hizmet sektörünün serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması
konusunda daha duyarlı hale gelmiştir.
Beyaz Kitap raporuyla birlikte, Avrupa’da iç pazarın oluşturulması yönünde başlayan
çalışmalarda değinilmesi gereken bir diğer önemli husus ise 1988 tarihli “Cecchini Raporu”dur.
Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine hazırlanan söz konusu raporda, iç pazarın tam anlamıyla
gerçekleştirilmesi halinde, bunun Topluluk ekonomisi ve istihdam düzeyine yapacağı katkılar
ele alınmış ve bu durumda yaklaşık 2 milyon kişiye yeni iş alanları açılacağı ve 250 milyar
ECU tutarında bir kazanç elde edileceği vurgulanmıştır (Koç, 1993, s.25). Bu raporla birlikte
Avrupa Komisyonunun amacı, işleyen bir ortak pazarın oluşturulmasını sağlamak amacıyla
üye devletleri teşvik etmek ve iç pazarın tamamlanmasıyla gerçekleşmesi öngörülen ekonomik
faydalar konusunda üye devletlerin dikkatini çekmektir.
Beyaz Kitap raporuyla geliştirilen “İç Pazar Stratejisi” ve ortak pazar kapsamında malların,
bireylerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşmasını hükme bağlayan Avrupa Tek
Senedi ile 1988 tarihli “Cecchini Raporu”ndan sonra, özellikle hizmet sektörünün AB çapında
bütünleştirilmesine yönelik gerçekleştirilen en önemli girişim ise “İç Pazarda Hizmetler Direktifi”dir.
AB’nin gerçek anlamda işleyen bir iç pazar niteliğine kavuşmasını sağlamak amacıyla gerekli
çalışmaları yürüten AB Konseyi ve Komisyon, bu kapsamda hizmetler sektöründe serbest
dolaşım sağlanmadıkça, bir iç pazarın oluşturulmasının mümkün olmadığının bilincine varmış
ve nihayet 12 Aralık 2006 tarihinde 2006/123/AT sayılı “İç Pazarda Hizmetler Direktifi”nin
çıkarılmasını sağlamıştır.
2006/123/AT sayılı İç Pazarda Hizmetler Direktifi’nin amacı, gerçek bir iç hizmet pazarı oluşturmak
amacıyla, üye devletlerde hizmet sunum serbestisini sağlamak ve böylece hizmetlerin serbest
dolaşımını tümüyle gerçekleştirmektir (Avrupa Komisyonu, 2009). Bu kapsamda direktifte,
hizmet sunucuları için hizmet sunum serbestisini ve AB’de hizmet sunumunu kolaylaştırmak,
hizmetten faydalananların haklarını güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak ve hizmet sunma
özgürlüğü alanında üye devletler arasında etkili idari eş güdümü sağlamak amacıyla çeşitli
hükümler öngörülmüştür. Ayrıca, direktifte hizmet sunma özgürlüğünün gelişmesini sınırlayan
idari engellerin ortadan kaldırılması ve geçici sınır ötesi hizmet sunma özgürlüğünün garanti

edilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Direktifin içeriğinin anlaşılmasını kolaylaştırmak
ve uygulama alanında üye devletlere yol göstermek amacıyla 2007 yılında AB Komisyonu İç
Pazar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından bir rehber yayınlanmıştır (Avrupa Komisyonu,
2009). Direktifle üye devletlere 28 Aralık 2009 tarihinden önce direktifle uyum sağlamak için
gerekli yasa, tüzük veya idari tedbirlerin yürürlüğe konulması yükümlülüğü getirilmiştir.
AB’de hizmet sunum serbestisinin sağlanmasına yönelik girişimleri genel olarak ele aldığımızda,
bu girişimlerde öngörülen amaçlara ulaşılamadığını görmekteyiz. Hizmetler sektöründe arzu
edilen bütünleşmenin AB çapında sağlanamaması nedeniyle 12 Aralık 2006 tarihinde çıkarılan
2006/123/AT sayılı “İç Pazarda Hizmetler Direktifi”nin önemi, AB’nin bu konuda gerçekleştirdiği
en kapsamlı girişim olmasıdır. AB üye devletlerinin hizmet sektörüne ilişkin mevzuatlarının söz
konusu direktifle uyumlaştırılması ve tam anlamıyla uygulanması halinde, AB çapında hizmet
sektörüne ilişkin kısıtlamaların büyük ölçüde ortadan kaldırılması beklenmektedir.
2. Hizmetlerin Serbest Dolaşımının Kapsamı ve Uygulanma Alanı:
Hizmetlerin serbest dolaşımının hangi faaliyetleri içerdiğinin tespit edilmesi büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle, ATA’nın hizmetlerin serbest dolaşımını düzenleyen hükümlerinin ve bu
anlamda hizmet sunma serbestisinin neleri kapsadığının incelenmesinde fayda bulunmaktadır.
ATA’nın 57. maddesi, hizmet sunma serbestisinin kapsamını belirlemektedir. Bu maddeye
göre, “Normal olarak bir ücret karşılığında yapılan, malların, sermayenin ve kişilerin serbest
dolaşımına ilişkin hükümler tarafından düzenlenmeyen faaliyetler, bu antlaşma çerçevesinde
hizmetler gibi ele alınır” (Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of The European
Union, 2009).
Aynı maddenin 2. fıkrasında ise, hizmetlerin özellikle, sınai ve ticari nitelikte faaliyetleri, el sanatları
faaliyetlerini ve serbest meslek faaliyetlerini kapsadığı ifade edilmektedir (Consolidated Version
of The Treaty On The Functioning of The European Union, 2009).
ATA’nın 57.maddesi kapsamında belirtilen bu faaliyetlerin dışında kalan hizmetlerin de serbest
dolaşımdan yararlanması gerekmektedir; zira sadece ATA’da belirtilen geleneksel hizmetlerin
bu kapsamda olduğunu ileri sürmek, 1980’lerden itibaren değişen ve gelişen hizmet sektörlerini
(medya ve iletişim gibi) göz ardı etmek anlamına gelir.

Hizmetlerin serbest dolaşımı hakkının uygulanma alanını incelediğimizde; bu hakkın uygulanma
alanının üç bölüme ayrıldığını görmekteyiz (Can, 2008, s.346-352):
a) Kişi bakımından uygulanma alanı (haktan yararlananlar ve hakkı yerine getirmekle
yükümlü olanlar)
b) Maddi bakımdan uygulanma alanı (hakkın içeriği)
c) Coğrafi bakımdan uygulanma alanı (yer bakımından uygulanacak alan)
Hizmetlerin serbest dolaşımı hakkının kişi bakımından uygulanma alanı, bu haktan kimlerin
yararlanabileceğini ve bu hakka ilişkin hükümlerin kimleri yükümlülük altına soktuğunu ortaya
koymaktadır.
ATA’ya göre, öncelikle üye devletlerden birinde ikamet etmekte olan “üye devlet vatandaşları”
hizmet sunum serbestisi hakkından yararlanır (Tekinalp vd., 2000, s.358). Bu kapsamda hizmet
sunma serbestisinden yararlanacak olanlar gerçek veya tüzel kişi AB üyesi devlet uyruklularıdır.
Bununla birlikte, ATA’nın 56.maddesinin 2. fıkrasına göre, Konsey, Komisyonun önerisi üzerine
nitelikli çoğunlukla, hizmet sunma serbestisinden yararlanmaya ilişkin hükümleri, Toplulukta
yerleşik olan hizmet sunucularına da genişletebilir (Consolidated Version of The Treaty On The
Functioning of The European Union, 2009). Bu madde ile ATA’nın hizmet sunma serbestliğini,
AB’de oturmakta olan üçüncü devlet vatandaşlarına da genişlettiğini görmekteyiz. Bununla
birlikte söz konusu genişletmenin her durumda geçerli olmadığına; bu hususta Konseyin
yetkilendirilmesine ihtiyaç bulunduğuna dikkat edilmelidir.
Hizmet sunma serbestisinden faydalanacak olanlar sadece hizmet sunanlar değildir. Bu
serbestiden faydalanacak olan bir diğer grup ise hizmet alıcılarıdır. ATAD verdiği çeşitli kararlarda
hizmet alıcılarının da hizmet sunma serbestisinden faydalanabileceğini vurgulamıştır. 55/98
sayılı Vestergaard Davasındaki kararında ATAD, bir başka üye devlete giderek, orada bulunan
bir hizmet sunucusundan hizmet alan kişinin durumuna hizmet sunma serbestisine ilişkin
Topluluk Hukuku normlarının uygulanacağını belirtmiştir. Bu kapsamda bir diğer dava olan
348/96 sayılı Calfa Davasında ATAD, Topluluk Hukukunun temel normlarından birini teşkil eden
hizmetlerin serbest dolaşımının hizmet alıcılarına da uygulandığını ve bu konuda bir sınırlama
getirilerek hizmet alıcılarının kapsam dışında tutulamayacağını vurgulamış ve somut olayda
turistlerin hizmet alıcısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Hizmetlerin serbest dolaşımıyla yükümlü kılınanlar ise üye devletler ve Topluluk organlarıdır
(Consolidated Version of The Treaty On The Functioning of The European Union, 2009).
Hizmetlerin serbest dolaşımı hakkının maddi bakımdan uygulanma alanını, hizmet ediminin
uygulanma koşulları oluşturur. Bu kapsamda, ATAD içtihatlarına göre, hizmetin uygulanma
koşulları şunlardır (Can, 2008, s.350-351):

a) Hizmetin sınır ötesi özelliği,
b) Hizmetin ekonomik karşılığının olması,
c) Hizmetin geçici nitelikte olması.
Hizmetin sınır ötesi özelliğinden anlaşılması gereken, sunulan hizmetin Birlik içinde; fakat bir
başka üye ülkede gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda, hizmet sunucusunun diğer bir üye
devlet ile bağlantılı olmadan; sadece tek bir üye devletin ülkesinde gerçekleştirdiği hizmet
faaliyetlerine ATA’nın hizmet sunma özgürlüğünü düzenleyen hükümlerinin uygulanması
mümkün değildir (Dönmez, Mayıs 2008, s.73). Diğer bir deyişle, bir hizmetin ATA bağlamında
hizmetlerin serbest sunumu içerisinde ele alınabilmesi için, o hizmette bir hareketlilik olması
gerekmektedir. Hizmette “sınır aşma” özelliğini yansıtan hareketliliğin bulunmaması halinde, o
hizmetin uygulanmasında iç hukuk kuralları geçerli olacaktır.
Hizmetin sınır aşan özelliğinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, örnek ATAD kararlarının
incelenmesinde yarar görülmektedir. Bu kapsamda, ATAD, Birleşik Dava şeklinde görülen
64/96 ve 65/96 sayılı Land Nordhein-Westfalen/Uecker ile Jacquet/ Land Nordhein-Westfalen
Davası’na ilişkin verdiği kararda, Topluluk Hukuku hükümleri bağlamında belirtilen sınır ötesi
özelliğiyle hiç bir şekilde ilişkili olmayan ve tam anlamıyla tek bir üye devletin sınırları dâhilinde icra
edilen hizmet faaliyetine hizmetlerin serbest sunumuna ilişkin hükümlerin uygulanamayacağına
hükmetmiştir. Konuya ilişkin bir diğer dava olan 384/93 sayılı Alpine Investment Davasında
verdiği kararda ise, ATAD, somut olayda bir üye devlette kurulu bulunan (merkezi orada bulunan)
hizmet sunucusunun bir başka üye devlette bulunan potansiyel hizmet alıcısına yönelik olarak
hizmet sunma teklifinde bulunduğunu göz önüne almış ve hizmet sunucusunun bulunduğu
ülkeden hareket etmeden, telefon aracılığıyla böyle bir teklif sunmasının Topluluk Hukuku
kapsamında hizmetlerin serbest sunumu kavramı içinde değerlendirileceğini ifade etmiştir.
Hizmetin uygulanma koşullarının bir diğeri ise, hizmetin ekonomik karşılığının olması, yani
hizmet ilişkisinde ücret unsurunun yer almasıdır (Dönmez, Mayıs 2008, s.72). Genel olarak
hizmetin serbest sunumu faaliyeti, ekonomik karakterli bir faaliyettir. Bir gerçek veya tüzel
kişinin, hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında başka bir üye devlette bir hizmeti serbestçe
hizmet alıcılarına sunabilmesi için öncelikle söz konusu hizmet faaliyeti ekonomik bir karaktere
sahip olmalıdır. Ekonomik bir karşılığın bulunması gerekliliği şartı, hizmet sunumunun bir
ücret karşılığında gerçekleşmesini mecburi kılmaktadır (Hatzopoulos ve Do, 2006, s.24). Bu
çerçevede, ekonomik bir değer taşımayan ve ekonomik hayatın parçası olmayan faaliyetlere
hizmetlerin serbest dolaşımı hükümlerinin uygulanması mümkün olmayacaktır.

ATAD’ın hizmetin ekonomik karşılığının bulunmasına ilişkin verdiği kararlarını incelediğimizde,
ücret hususunun pek çok kararda ele alındığını görmekteyiz. Bu çerçevede, ATAD, Birleşik Dava
şeklinde görülen 286/82 ve 26/83 sayılı Luisi ve Carbone Davası’na ilişkin verdiği kararda, bir
faaliyetin hizmetlerin serbest sunumu kapsamında değerlendirilebilmesi için öncelikle bir bedel
ilişkisinin varlığının olması gerektiğini belirtmiş ve söz konusu faaliyetin malların, sermayenin ve
kişilerin serbest dolaşımına ilişkin hükümlerin uygulama alanı dışında tutulmasının şart olduğunu
ifade etmiştir. ATAD, 158/96 sayılı Kohll Davasında ise, bir başka üye devletten gelen dişçi
tarafından hastane dışında sunulan tedavi faaliyetinin, bir bedel karşılığında gerçekleştirildiğini
ve bu nedenle hizmet sunum serbestisi kapsamında yer aldığını belirtmiştir. Konuya ilişkin bir
diğer dava olan 352/85 sayılı Bond van Adverteerders Davasındaki kararında, ATAD, bir başka
üye devlette bulunan hizmet alıcısına yönelik olarak gerçekleştirilen televizyon yayıncılığına
ilişkin reklam faaliyetinin, hizmet sunum serbestisi kapsamında yapılan bedelli bir hizmet
faaliyeti olduğuna hükmetmiştir.
Hizmetin uygulanma koşullarının sonuncusu ise, hizmetin geçici nitelikte olmasıdır. Hizmetlerin
serbest dolaşımını, yerleşme özgürlüğünden ayıran en önemli özelliği hizmetin sunulduğu
ülkedeki faaliyetin sürekli olmaması ve geçici bir süre devam etmesidir (Dönmez, 2008,
s.72). Hizmetin süreli olması konusunda da ATAD’ın önemli kararlar verdiğini görmekteyiz.
Bu kapsamda, ATAD, 198/89 sayılı Turist Rehberleri/Yunanistan Davasında, turizm acentası
tarafından turistlere sunulan ve bağımsız turist rehberlerince turizm şirketine sağlanan ve
belirli süreli olan, ayrıca malların, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımına ilişkin hükümlerin
uygulama alanı dışında tutulan hizmetsel faaliyetlere hizmetlerin serbest sunumu hükümlerinin
uygulanacağını ifade etmiştir.
Hizmetlerin serbest dolaşımı hakkının coğrafi bakımından uygulanma alanı ise, ATA
Anlaşması’nda belirtilen geçerlilik alanını kapsamaktadır (Günuğur, 2005, s.104).

3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Hakkının İhlali:
ATA ile güvence altına alınan hizmetlerin serbest dolaşımı hakkının ihlal edilmesi, bu hakkın
uygulanması sırasında ev sahibi ülkenin ayrımcı bir tutumla hareket etmesi veya hakkın
uygulanmasını zorlaştıracak ve Topluluk Hukuku normlarına aykırı kısıtlamaların getirilmesi
yoluyla gerçekleşebilir.
ATA’nın 57.maddesinin 3. fıkrasına göre, “Yerleşme hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak
üzere, hizmet sunucusu, hizmetin yapılması için, hizmetin verildiği ülkedeki geçici faaliyetini,
bu ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı aynı koşullarla yerine getirir” (Consolidated Version
of The Treaty On The Functioning of The European Union, 2008).
Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, hizmetin sunulduğu ev sahibi üye ülke, hizmet sunucusu
olarak faaliyetini yürüten bir başka üye devlet vatandaşına, kendi vatandaşlarına uygulamakta
olduğu şartların dışında farklı bir muamelede bulunamaz. Bu kapsamda ATA’nın ayrımcılık
içeren uygulamaları yasakladığını görmekteyiz. ATA ile getirilen ayrımcılık yasağının nedeni,
üye ülkelerin genellikle kendi milli ekonomilerini ve iç pazarlarını daha sıkı kontrol edebilmek
ve kendi vatandaşları lehine çeşitli girişimlerde bulunmak amacıyla, başka üye devletten gelen
hizmet sunucuları aleyhine önlem alma eğiliminde olmalarıdır.
ATA ile getirilen güvence sayesinde, bir başka üye devlete giderek, o devletin ülkesinde
hizmet sunarken ayrımcı bir uygulama ile karşılaşan gerçek veya tüzel kişi, ATAD’a başvurmak
suretiyle Topluluk Hukukunun ihlal edildiğini öne sürebilmektedir. Nitekim, ATAD, hizmetlerin
serbest dolaşımı alanında üye devletler tarafından yapılan ayrımcı uygulamalara ilişkin çok
sayıda karar vermiştir. Bu kapsamda, ATAD, 330/90 ve 331/90 sayılı Lopez Brea ve Hidalgo
Palacios Birleşik Davasında, yerleşme ve hizmet sunma serbestisinin uygulanmasını kısıtlayan
önlemlerin kaldırılmasına ilişkin Topluluk Hukuku normlarının, ev sahibi üye devlet vatandaşı
ile başka bir üye devletten gelen kişiler arasında doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapılmasını
önlemek amacıyla öngörüldüğünü belirtmiştir.
Ayrımcı nitelik taşıyan uygulamalar, izin alma ve kayıt prosedürleri gibi işlemlerden kaynaklanabilir.
Başka bir üye devletten gelen hizmet sunucusundan istenen izinler belli durumlarda, gereğinden
fazla sınırlayıcı etki doğurabilir. Çünkü hizmet sunucusundan talep edilen izinlerin sayısı ne
kadar çok ise, hizmet sunucusunun temas edeceği idari birim sayısı o kadar artacak ve daha
çok form ve sertifikanın doldurulması gerekecektir (Nikolovska, 2007, s.176). Söz konusu idari
uygulamalara ilişkin olarak ATAD’ın çok sayıda kararı bulunmaktadır. Bu çerçevede, ATAD,
113/89 sayılı Rush Portuguesa Davasında, bir başka üye devletten gelerek, ev sahibi üye
ülkede hizmet sunan tüzel kişinin yanında getirdiği personeli için kayıt olma ve çalışma izni
alma gibi uygulamaların şart koşulmasının, o tüzel kişiyi ev sahibi üye ülkede yerleşik bulunan
hizmet sunucularına karşı dezavantajlı bir konuma soktuğunu ve bu nedenle ev sahibi ülkenin

uygulamalarının ayrımcı bir nitelik taşıdığını ifade etmiştir. Bazı kararlarında ise, ATAD, çalışma
izni talep edilmesinin ayrımcı bir karakterde olmadığını belirtmiş ve bunu gerekçelendirmiştir.
Bu çerçevede, ATAD, 43/93 sayılı Vander Elst Davasında, Fransa’da faaliyet göstermekte olan
bir şirketin istihdam ettiği üçüncü ülke vatandaşı için Fransa’nın çalışma izni talep etmesinin,
bir ayrımcılık teşkil etmediğini vurgulamış ve çalışma izni sisteminin, AB dışından gelen ve
üye devlet vatandaşı olmayan kişilerin Fransız işgücü piyasasına girişini düzenlemek amacıyla
öngörüldüğünü belirtmiştir.
Hizmetlerin serbest dolaşımı hakkının ihlal edilmesinin bir diğer şekli ise, bu hakkın uygulanmasını
zorlaştıran, hatta engelleyen ve Topluluk Hukuku normlarına aykırı kısıtlamaların getirilmesidir.
Hizmetlerin serbest sunumunu zorlaştıran engeller çoğunlukla üye devletlerin ekonomik
kaygılarından ileri gelmektedir. Bununla birlikte, ev sahibi üye devletin milli mevzuatı veya yetkili
makamlarının uygulamaları da engel teşkil edebilir.
Hizmet sunmak amacıyla bir başka üye devlete giden gerçek veya tüzel kişinin karşısına
çıkabilecek engeller ve kısıtlamalar, somut olayın özelliklerine göre farklılık göstermektedir.
Bu kapsamda, bir başka üye devlete giden hizmet sunucusunun karşılaşabileceği engellerin
başında, o üye devlette ilgili sektördeki yasal düzenlemelere ilişkin bilgi edinme konusunda
yaşanabilecek zorluklar gelmektedir (İKV, 2004, s.24). Bununla birlikte ev sahibi üye devletin
yetkili makamlarının, izin alma gibi prosedürlerde isteksiz davranarak, süreci gereksiz yere
uzatmaları ve bu makamlara tanınan takdir yetkisinin çok geniş olması da engeller yaratmaktadır.
Hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlere yönelik kısıtlamaların bir diğeri ise, hizmet sunucusunun
bir başka üye devlette yerleşmesi konusundaki engellerdir. Hizmet sunucusunun bir başka
üye devlette yerleşmesini zorlaştıran kısıtlamalar özellikle vatandaşlık ve ikamet gerekliliği
konularında yaşanmaktadır. Bazı üye devletlerde belirli mesleki faaliyetleri yürütmek için o
devletin vatandaşı olmak zorunludur. Ayrıca, belli durumlarda öngörülen ikamet etme gerekliliği
de hizmet sunumunu zorlaştırmaktadır (İKV, 2004, s.31). Örneğin, bir başka üye devlette hizmet
sunmak isteyen şirketin yetkili kurullarında görev yapan üyelerinin belli bir oranının, o ülkede
yerleşik olması şartı öngörülebilmektedir.
Hizmet sunmak isteyen şirketin personelini veya malzemelerini diğer üye devlete gönderme
konusunda karşılaştığı güçlükler de hizmet sunumunu kısıtlamaktadır. Bir başka üye
devlette hizmet sunmak isteyen bir şirket, o sektörde uzmanlık gerektiren bir işin yürütülmesi
çerçevesinde kendi işçilerini o ülkeye götürmek zorunda kalabilir (Nikolovska, 2007,177). Aynı
şekilde, ilgili hizmet faaliyetinin yürütülmesi için gerekli olan ekipmanların satın alınması çok
yüksek maliyetlere neden olacaksa, hizmet sunucusu kendi ekipmanlarını bir diğer üye devlete
taşımak isteyebilir. Bu kapsamda, ev sahibi üye devletin mevzuatında öngörülen hükümler de
işçi ve malzemenin naklinde engel çıkarabilmektedir.

Hizmetlerin serbest sunumuna ilişkin getirilen kısıtlamalar konusunda ATAD’ın verdiği çok sayıda
karar bulunmaktadır. Bu kapsamda, ATAD, 118/96 sayılı Safir Davasında verdiği kararda, bir
başka üye devlette sunulan sigortacılık hizmetinin mali hizmetler kapsamında yer almasından
ötürü, hizmetlerin serbest sunumuna ilişkin Topluluk Hukuku normlarına tabi olduğunu belirtmiş
ve bu çerçevede hizmet sunma özgürlüğünün uygulanması konusunda getirilen ve haklı bir
nedene dayanmayan kısıtlamaların, bu özgürlüğün tam anlamıyla uygulanmasını engellediğini
ifade etmiştir (Kocjan ve Weiler, 2004, s.58-62). ATAD, 205/84 sayılı Komisyon/Almanya
Davasında ise, hizmet sunmak için “bir başka üye devlette yerleşme zorunluluğu” konusunu
ele almıştır. Bu davada hizmet sunmak amacıyla bir başka üye devlete giden bir sigorta şirketi
için getirilen yerleşme ve hizmetin sunulduğu üye devletin yetkili denetim makamından bir
yetki belgesi alma zorunluluğunun, hizmet sunumu konusunda bir kısıtlama getirip getirmediği
hususu ele alınmıştır. ATAD, sigorta şirketinin kurulu bulunduğu üye devletteki denetim
makamının gözetiminde faaliyette bulunduğunu ve bu şirket için getirilen yerleşme ve hizmetin
sunulduğu üye devletin yetkili denetim makamından yetki belgesi alma şartlarının, hizmetin
sunumuna ilişkin maliyetleri artıracağını ve bu nedenle hizmetin serbest sunumuna bir kısıtlama
teşkil ettiğini karar altına almıştır.
Konuya ilişkin bir diğer dava olan 355/98 sayılı Komisyon/Belçika Davasında, ATAD,
hizmetin sunulduğu üye devletin mevzuatının öngördüğü düzenlemenin bir kısıtlama olarak
nitelendirilmesinin mümkün olup olmadığını ele almıştır. Davaya ilişkin kararda, Belçika’da
hizmet sunan güvenlik şirketinin tüm personelinin Belçika İçişleri Bakanlığınca çıkarılan bir
kimlik belgesini taşımak zorunda olmaları şartının, hizmet sunma serbestisinin uygulanmasını
zorlaştırdığını ve bu nedenle hizmet sunma özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama teşkil ettiğini
vurgulamıştır. Ayrıca, aynı davada ATAD, Belçika’da faaliyet göstermek isteyen güvenlik
şirketlerinin idari merkezlerinin mutlaka Belçika’da bulunmasını öngören koşulun, hizmetlerin
serbest sunumu özgürlüğünü doğrudan ihlal ettiğini belirtmiş ve bu koşulun başka üye
devletlerde idari merkezi bulunan şirketlerin Belçika’da hizmet sunmalarını imkansız hale
getirdiğini vurgulamıştır.
ATAD’ın hizmet sunma özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara ilişkin ele aldığı bir diğer dava
ise, Birleşik Dava şeklinde görülen 369/96 ve 376/96 sayılı Arblade Davasıdır. Bu davada,
Belçika’da hizmet sunmak isteyen yabancı şirketlerden ek belgeler hazırlamasını talep eden ve
bu belgelerin Belçika yetkili makamlarında muhafaza edilmesini öngören Belçika mevzuatının,
başka üye devletten gelen firmalar için idari ve mali külfetler getirdiği ve bu durumun yabancı
firmaların Belçika şirketleriyle eşit şartlarda rekabet etmesini engellediği belirtilmiş ve ilgili
mevzuat hükümlerinin Topluluk Hukukunca garanti altına alınan hizmet sunma özgürlüğünü
kısıtladığı vurgulanmıştır.

Hizmet sunma serbestisine getirilen kısıtlamaların bir bölümünü ise, ev sahibi üye devletin
diplomalar ve mesleki niteliklerin tanınması konusunda öngördüğü düzenlemeler oluşturur.
Bazı üye devletler, başka üye devletten gelerek kendi topraklarında hizmet sunmak isteyen
hizmet sunucularının sahip olduğu diplomayı tanımamakta veya mesleki nitelikleri için ayrı
bir belgelendirme talep etmektedir. Söz konusu uygulamalar hizmet sunucusunu başka üye
devlette faaliyet göstermekten alıkoymakta veya ev sahibi üye devletin talep ettiği belgelendirme
gibi prosedürlerin karmaşıklığı ve uzun zaman alması, hizmet sunmak isteyen gerçek/tüzel
kişiyi caydırmaktadır. ATAD’ın diplomalar ve mesleki niteliklerin tanınması konusunda verdiği
çok sayıda karar bulunmaktadır. Bu çerçevede, ATAD, 104/91 sayılı Colegio Oficial de Agentes
Davasında verdiği kararda, ev sahibi üye devletin hizmet sunmak amacıyla ülkesine gelen
hizmet sunucularının sahip olduğu diplomanın, kendi ülkesinde verilen diplomayla eş değer
olup olmadığının belirlenmesinde objektif kriterlere dayanarak hareket etmesi gerektiğini
belirtmiştir. Ayrıca, ev sahibi devletin bu konuda değerlendirme yaparken somut olayın
özelliklerini dikkate alarak ilgili mesleğin kendi ülkesindeki yasal çerçevesini göz önünde
tutabileceğini ve örneğin emlak komisyonculuğu alanında yapılan değerlendirmede, iki ülkenin
yasal sistemlerinde belirlenen farklılıklar temelinde “diplomaların karşılıklı değerlendirmeye”
tabi olacağını vurgulamıştır. ATAD’a göre yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda yabancı
diploma ile belgelenen bilgi ve niteliklerin düzeyi, ev sahibi üye devletin mevzuatında öngörülen
hükümleri karşılıyorsa, ev sahibi üye devletin yabancı diplomayı tanıması zorunludur. Bununla
birlikte, yapılan değerlendirme sonucunda tam anlamıyla bazı niteliklerin karşılanmadığı
görülmekteyse, ev sahibi üye devlet eksik kalan nitelikler konusunda hizmet sunucusundan ek
belgeler talep edebilir.
4. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Hakkının İstisnaları:
Hizmetlerin serbest dolaşımı hakkının istisnaları, hangi hallerde ilgili Topluluk Hukuku kurallarının
uygulanmayacağını gösteren hükümleri içerir. Somut olayda, hizmet sunumu serbestisine
getirilen bir istisna mevcut ise, hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin Topluluk Hukuku normları
uygulanmaz ve bu durum Topluluk Hukukunun ihlali anlamına gelmez. İstisna kapsamına giren
durumlarda, hizmetlerin serbest sunumuna ilişkin Topluluk Hukuku kurallarının ihlali hukuka
uygundur.
Topluluk hukukuna göre yerleşme hakkı için kabul edilmiş olan istisnalar (kamu otoritesinin
kullanılması, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı) hizmetlerin serbest sunumu hakkı
için de geçerli kabul edilmektedir (Consolidated Version of The Treaty On The Functioning of
The European Union, 2009).

a. Kamu otoritesinin kullanımı:
Kamu otoritesinin kullanılması, üye devletin kamusal gücünü belli bir alanda düzenleme
yapmak amacıyla tesis etmesi anlamına gelir. Kamusal güç, devlet otoritesinin tek taraflı bir
şekilde kullanılmasıdır (Gözübüyük, 2000, s.257). Üye devletin idari makamlarının tek yanlı
bir şekilde, yani karşı tarafın rızasını almadan gerçekleştirdiği işlemlerde kamu otoritesinin
kullanılması söz konusudur. Üye devletler, bu tür işlemlerle mevcut hukuksal durumda
değişiklik meydana getirerek, bir başka üye devletten gelen hizmet sunucusunun konumunu
etkileyebilir. Bu kapsamda, hizmet sunucusunun ev sahibi üye devletteki hukuksal ilişkilerini ve
Topluluk Hukuku tarafından tanınan haklarını etkileyen kararlar, kamu otoritesinin kullanılması
çerçevesinde alınmaktadır. Üye devlet, söz konusu kararı alırken hizmet sunucusunun iradesini
dikkate almaz ve karşılıklı bir anlaşmaya dayanmadan, onun hukuksal durumunda değişiklik
yapar. Kamu otoritesinin kullanılması halinde üye devlet tarafından gerçekleştirilen işlemin en
önemli sonucu, o işlemin hukuka uygun kabul edilmesidir. Bu durumda, hakkında böyle bir
işlem tesis edilen hizmet sunucusu, işlemin Topluluk Hukukuna aykırı olduğunu ve bu işlemle
hizmet sunma özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürerek; ATAD’dan hukuki korunma talep
edemez. Çünkü, söz konusu işlemde kamu otoritesinin kullanılması, işlemi hukuka uygun hale
getirmiş ve dolayısıyla bir ihlal durumu gerçekleşmemiştir. Kamu otoritesinin kullanılmasında
her ne kadar hizmet sunmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üzerinde zorlayıcı ve hatta kısıtlayıcı
önlemler uygulansa da, Topluluk Hukuku ihlal edilmiş olmaz.
Kamu otoritesinin kullanılmasının hangi alanlarda söz konusu olduğuna ilişkin olarak Topluluk
Hukukunda açık ve kesin bir düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla, üye devlet öngördüğü her
alanda kamusal gücünü harekete geçirerek bir uygulama yürütebilir.
ATAD’ın kamu otoritesi istisnasının kullanımı konusunda verdiği kararları incelediğimizde, genel
olarak bu istisnanın geniş şekilde yorumlanmadığını görmekteyiz. ATAD, kamu otoritesinin
kullanımı istisnasının geniş yorumlanmasının, Topluluk Hukukunca garanti altına alınmış olan
hizmet sunma özgürlüğünü ortadan kaldırabileceği düşüncesiyle, bu istisnanın her durumda
geçerli olmaması gerektiği eğilimindedir. Bu çerçevede, ATAD, 272/91 sayılı Komisyon/İtalya
Davasında, ülkedeki piyango çekilişinin elektronik ortamda yapılması konusunda düzenlenen
kamu ihalesinde uygulanan durumu ele almış ve bu ihalede kamu otoritesinin kullanımının
geçerli olmasının Topluluk Hukuku açısından uygun olmadığını vurgulamıştır.
b. Kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı
Hizmet sunma özgürlüğüne getirilen bir diğer istisna ise, kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu
sağlığına dayanan uygulamalardır.

Kamu düzeninin bir istisna olarak öngörülmesi nedeniyle, üye devletler hizmet sunum serbestisine
kamu düzeni kapsamındaki bir duruma dayanarak kısıtlama getirebilir. Kamu düzenine dayanan
işlemle ortaya konulan kısıtlama, Topluluk Hukukunun ihlali anlamına gelmeyecektir. Bununla
birlikte, kamu düzeni kavramının kullanılarak, hizmet sunma özgürlüğünün genel ve sürekli
(kalıcı) bir şekilde kısıtlanması, Topluluk Hukukunun ihlalidir ve bu nedenle Topluluk Hukuk
sistemince korunmamaktadır. Dolayısıyla, kamu düzeni kavramının dar yorumlanması gereklidir.
Hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin bir diğer kısıtlamayı oluşturan kamu güvenliği, bireylerin
kamuya açık yerlerde herhangi bir saldırıya uğramadan ve can ve malları yönünden bir
tehlike altında olmadan bulunmalarını ifade eder (Günday, 2004, s.260). Üye devletlerin kolluk
makamları, kamu güvenliği istisnasına dayanarak, hizmet sunma özgürlüğü alanında tedbir
niteliğinde karar alabilmektedir.
Genel sağlık olarak da ifade edilen kamu sağlığı ise, toplumun bütününü tehdit eden hastalıklarla
mücadele etmeyi amaçlayan ve devletin bu alanda gereken tedbirleri almasını ifade eden bir
kavramdır (Odyakmaz vd.,2006, s.353).
Hizmet sunma özgürlüğü konusunda uygulanabilecek olan bu istisnaların tamamen üye
devletlerin takdirine bırakıldığı söylenemez. Bu kapsamda, hizmet sunma özgürlüğü
konusunda öngörülen istisnaların ATAD tarafından dar şekilde yorumlanması ve böylece üye
devletlerin Topluluk hukukunun uygulanmasında keyfi hareket etmesinin engellenmesi büyük
önem taşımaktadır. Dolayısıyla, bu kavramların içeriğini ve uygulama kapsamını belirlerken; her
somut olayın spesifik özelliklerini dikkate alacak şekilde dar bir yorumun yapılması gerekecektir.
Yapılacak olan yorumda ise, özellikle üye devletlerin bu istisna hallerini Topluluk Hukukunda
hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin hükümlerin amaçlarına aykırı bir şekilde kullanmalarına engel
olunmalıdır. Aksi takdirde, hizmet sunma özgürlüğü konusunda Topluluk Hukukunun sağladığı
hukuki güvence ortadan kalkacaktır.
ATAD’ın kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığına dayanan istisnaları konu alan davalarda
genellikle bu kavramları dar yorumlama eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, ATAD,
348/96 sayılı Calfa Davasında, kamu düzeni kavramının toplumun temel menfaatlerinden birine
yönelen gerçek ve yeterli bir tehdit halinde uygulanacak tedbirleri içerebileceğini belirterek;
üye devletin kamu düzenini sağlamak amacıyla uyuşturucu maddelerin yasaklanmasına
ilişkin mevzuatı ihlal eden yabancılara karşı özel tedbirler öngörmesinin mümkün olduğunu
ifade etmiştir. Davada, uyuşturucu kullanımının üye devletin kamu düzeni için büyük bir tehlike
oluşturduğu vurgulanmış ve bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti suçu işleyen Bayan
Calfa’nın kamu düzeninin sağlanması gerekçesiyle sınır dışı edilmesinin Topluluk Hukukuna
uygun olduğu karar altına alınmıştır. Konuya ilişkin bir diğer dava olan 17/92 sayılı Distribuidores
Cinematograficos Davasında ise, ATAD, üye devletin sadece ekonomik amaç güderek

hizmet sunma özgürlüğüne yönelik kısıtlama getirmesinin, kamu düzeni kavramı kapsamında
değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. İstisnalar konusunda bir diğer örnek dava olan
260/89 sayılı ERT Davasında ATAD, hizmet sunma özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların dar
şekilde yorumlanması gereken kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı nedenlerine
dayanabileceğini ve bu istisnaların uygulanmasında hukukun genel ilkeleri ve temel hakların da
dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır.
Ayrıca, ATAD’ın kamu düzeni kavramı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kabul ettiği konular
bulunmaktadır. ATAD, çeşitli kararlarında bu konuların da hizmet sunma özgürlüğüne yönelik
bir istisna olarak ele alınıp alınamayacağını incelemiştir. Kamu düzeni ile ilişkili kabul edilen
konular şunlardır (Avrupa Komisyonu, 2001, s. 92-101):
a) Tüketicinin korunması,
b) İşçilerin korunması,
c) Kültürel politika,
ATAD bazı kararlarında “tüketicilerin korunmasının”, hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin bir
kısıtlama nedeni olabileceğini tespit etmiştir. Bu kapsamda, ATAD, Birleşik Dava şeklinde
görülen 36/95 sayılı De Agostini Davasında verdiği kararda, ticaretin adil şekilde yapılmasının ve
“tüketicilerin korunmasının”, kamu menfaatinin gereklerinden olduğunu belirterek; bu hallerde
hizmet sunma özgürlüğünün kısıtlanmasının Topluluk Hukukuna aykırı olmadığını vurgulamıştır.
Bu konuda ATAD’ın ele aldığı bir diğer dava ise 288/89 sayılı Mediawet I Davası’dır. Bu davada,
ATAD, reklam yayıncılığına ilişkin kısıtlamaları ele almış ve bu kısıtlamaların hangi hallerde
Topluluk Hukukuna uygun olduğunu belirlemiştir. Söz konusu davada, belirli ürünlere ilişkin
reklamların yasaklanması, belli günlerde reklam yapılmaması, reklam süresinin sınırlandırılması
gibi kısıtlamaların ancak tüketicilerin korunması gibi kamu menfaatine ilişkin nedenlerle mümkün
olabileceğini vurgulamıştır.
“İşçilerin korunması” hususu, ATAD’ın kamu düzeni ile ilişkilendirerek, kararlarında dikkate
aldığı bir diğer önemli konudur. Bu çerçevede, ATAD, 272/94 sayılı Guiot Davasında, bir üye
devlette kurulu bulunan ve bir başka üye devlette geçici bir süreliğine faaliyet göstermek isteyen
işletmenin sahibi işverenin, o devlette sosyal sigorta primi ödemesi hususunu ele almıştır.
Davaya ilişkin kararda, işverenin aynı işçiler ve aynı iş için kendi ülkesinde sosyal sigorta primi
ödemekte olduğu belirtilmiş ve bu nedenle geçici bir süreliğine faaliyette bulunduğu bir diğer
üye devlette de aynı durum çerçevesinde prim ödemek zorunda olmasının, Topluluk Hukukuna
uygun olmadığı ve bu durumun hizmet sunma özgürlüğüne zarar verdiği vurgulanmıştır.
Konuya ilişkin bir diğer dava olan 113/89 sayılı Rush Portuguesa Davasında ise, ATAD, üye
devletin işverenlere (hangi üye devletten gelirse gelsin) ve geçici olarak istihdam edilen işçiler
dâhil çalışanlara, uygun gerekçelere dayanarak milli hukukunu uygulayabileceğini belirtmiş

ve bu kapsamda söz konusu işçi ve işverenlerin yapılacak olan bir toplu iş sözleşmesinin
tarafları olabileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla, işçilerin korunması amacıyla yapılacak olan
toplu iş sözleşmeleri de ATAD’a göre kamu düzeni kavramına dâhildir ve bu nedenle işçilerin
korunmasını hedef alan iç hukuk düzenlemeleri Topluluk Hukukuna aykırı olarak kabul edilemez.
Söz konusu davada görüldüğü üzere, ATAD, belli durumlarda kamu düzeni kavramını geniş
yorumlamış ve bu kavrama dayanarak Topluluk Hukukunca garanti altına alınmış olan hizmet
sunma serbestisine aykırı düzenlemeleri, istisna kabul etmiş ve hukuka uygun bulmuştur.
ATAD’a göre, “kültürel politika” konusu da kamu düzeni ile ilişkisi olan kavramlar arasında yer
almaktadır. Bu çerçevede, ATAD’ın 288/89 sayılı Mediawet I Davası kararının incelenmesinde
yarar bulunmaktadır. Bu davada, Hollanda Hükümeti’nin radyo-televizyon yayıncılığı sektöründe
uyguladığı çeşitli kısıtlamaların durumu ele alınmış ve bu kısıtlamaların kamu düzeni kavramına
dahil olup olmadığı incelenmiştir. Hollanda Hükümeti, görsel-işitsel yayıncılık sektöründe bir
kültürel politika takip ettiğini ve bu politikanın Hollanda’da sosyal, kültürel, dini ve felsefi unsurları
içeren farklı bileşenlerden oluşan ifade özgürlüğünü korumayı amaçladığını öne sürerek; radyotelevizyon yayıncılığında ifade özgürlüğünün sağlanabilmesini temin etmek amacıyla bazı
kısıtlamaların uygulandığını ifade etmiştir. Hollanda’ya göre öngörülen kısıtlamalar, yayıncılık
sektöründe ifade özgürlüğünü garanti altına almayı hedeflemektedir ve bu durum Hollanda
kamu düzeni için gereklidir. ATAD, kültürel politikanın bu anlamda hizmet sektöründe uygulanan
kısıtlamalar için haklı bir neden oluşturabileceğini ifade etmiş ve radyo-televizyon yayıncılığı
sektöründe çoğulculuğun korunmasının ifade özgürlüğü ile ilişkili olduğunu, ifade özgürlüğünün
ise Topluluk Hukuk Düzenince garanti edilen temel haklardan biri olarak “İnsan Hakları ve Temel
Haklar Avrupa Konvansiyonu”nun 10. maddesi ile garanti altına alındığını vurgulamıştır. Bununla
birlikte, somut olayda Hollanda’nın uyguladığı kültür politikası ile Hollanda’da faaliyet gösteren
yabancı yayın kuruluşlarının yapısına ilişkin koşullar arasında bir bağ kurmanın gerekli olmadığı
ifade edilmiş ve bu çerçevede görsel-işitsel yayıncılık sektöründe çoğulculuğu sağlamak
amacıyla Hollanda mevzuatı tarafından öngörülen “başka bir üye devlette kurulu bulunan yayın
kuruluşlarının, Hollanda’da faaliyet göstermek için Hollanda kamu düzeni için belirlenmiş olan
koşullara uymasını şart koşan” düzenlemenin mecburi olmaması gerektiğini belirtmiştir.
Bir başka üye devletten gelen hizmet sunucusuna uygulanacak kısıtlamalar için öngörülen
tedbirlerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği konusu önem arz etmektedir. Üye devletler,
yabancı hizmet sunucularına “kamu otoritesinin kullanımı, kamu düzeni, kamu güvenliği veya
kamu sağlığı” gibi kavramlara dayanarak, hizmet sunma faaliyetine ilişkin bazı istisnalar
getirebilir. Bununla birlikte, söz konusu kısıtlamalar için öngörülen tedbirler şu özelliklere sahip
olmalıdır (Avrupa Komisyonu, 2001, s.114-127):

a)
b)
c)
d)
e)

Uygunluk (yerindelik),
Gereklilik,
Mecburilik,
Orantılılık,
Daha az kısıtlama getiren tedbirin öncelikle uygulanması.

Hizmet sunma özgürlüğünü sınırlamak amacıyla üye devlet tarafından uygulanan tedbirlerin,
öncelikle söz konusu sınırlama ile ulaşılmak istenen hedefe uygun olması gereklidir. ATAD,
çeşitli davalarda verdiği kararlarda, öngörülen tedbirlerin uygunluğunu (yerindeliğini) tespit
ederek, Topluluk hukukuna bir aykırılık görmemiştir. Bazı kararlarda ise, üye devletin uyguladığı
tedbirlerin uygun olmadığını belirlemiş ve Topluluk hukukunun ihlal edildiğini tespit etmiştir.
Örneğin, ATAD, 58/98 sayılı Corsten Davasında, bir başka üye devletten gelen hizmet
sunucusuna uygulanan ev sahibi üye devletin mevzuatının, bu mevzuatta öngörülen tedbirin
amacını aşmaması gerektiğini ve kısıtlama ile ulaşılmak istenen amacın ötesine geçmemesi
gerektiğini ifade etmiştir.
Hizmet sunma özgürlüğünü sınırlamak amacıyla öngörülen tedbirlerin ancak gereken
durumlarda uygulanması, ATAD’ın kararlarında değindiği bir diğer husustur. Bu çerçevede, ATAD,
55/93 sayılı Van Schaik Davasında, üye devletin yol güvenliğini sağlamak amacıyla başka üye
devletlerden gelen araçların periyodik testlere tabi tutulmasını öngören düzenlemesinin, hizmet
sunma serbestisine yönelik bir kısıtlama olarak gerekli olup olmadığını ele almıştır. Davaya
ilişkin kararda, söz konusu testlerin Hollanda topraklarında ve yetkili Hollanda makamlarının
gözetimi altında, yeterli mesleki kapasitesi olan merkezlerde yapılabileceğini belirtilmiş ve bu
tür bir uygulamanın “gereklilik” kriterini karşıladığı vurgulanmıştır.
Mecburilik, hizmet sunma özgürlüğünü sınırlamak amacıyla öngörülen tedbirlerin ancak
“zorunlu” hallerde uygulanabileceğini ifade eder. Bir başka üye devletten hizmet sunmak
amacıyla gelen gerçek veya tüzel kişiye yönelik uygulanacak önlemler, sadece zorunlu hallerde
geçerli olacaktır. Bu kapsamda, ATAD, 222/95 sayılı Parodi Davasında, ATA’nın 59.maddesinin
bir üye devlette faaliyet yürüten hizmet sunucularına ilişkin ev sahibi üye devletin uyguladığı
kısıtlamaları yasakladığını belirtmiş ve hizmet sunma özgürlüğüne yönelik bir sınırlamanın
ancak bu kısıtlama ile elde edilmek istenen amacı gerçekleştirmek için “mecburi” bir uygulama
olduğunun tespit edilmesi halinde geçerli olabileceğini ifade etmiştir.
Hizmet sunma özgürlüğünü sınırlamak amacıyla üye devlet tarafından öngörülen tedbirlerin,
Topluluk hukuk düzeni tarafından garanti altına alınmış olan ve Topluluğun kurucu antlaşmalarıyla
korunan hizmet sunma özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırma sonucunu doğuracak şekilde
uygulanmaması gereklidir. Söz konusu tedbirler, ilgili hizmet sektöründeki istisnanın gerektirdiği
ölçüde ve belli şartlar dâhilinde uygulanmalıdır. Bazı hallerde kısıtlama getiren tedbiri

uygulamak, ilgili sektördeki hizmet sunma serbestisini tamamen ortadan kaldırabilir ya da
hizmetin sunulmasını bir daha mümkün olmayacak şekilde sınırlayabilir. Dolayısıyla, sınırlama
getiren önlemlerin uygulanmasında üye devletlerin önemli bir yükümlülüğü bulunmaktadır.
Öncelikle, üye devletler her bir hizmet sektörünün özelliklerini ve ayrıksı durumlarını göz önüne
alarak, o sektöre ilişkin spesifik tedbirleri belirlemelidir. Üye devletler, ilgili hizmet sektörüne
ilişkin önlemleri tespit ettikten sonra, bu önlemlerin uygulanma koşullarını detaylı bir şekilde
belirlemeli ve bu koşulları tespit ederken, “orantılılık” ilkesini dikkate almalıdır. Belli sektörde,
başka üye devletten gelen hizmet sunucusu gerçek veya tüzel kişiye uygulanacak olan önlemler,
o sektöre ilişkin hizmet sunumunu tamamen ortadan kaldıracak veya hizmetin sunulmasını bir
daha mümkün olmayacak şekilde sınırlayacaksa, üye devletin bu tedbiri uygulaması Topluluk
hukukuna aykırıdır. Bu çerçevede, ATAD, 279/80 sayılı Webb Davasında, bir başka üye devlette
hizmet vermek isteyen hizmet sunucusunun ev sahibi üye devletin yetkili makamlarından ruhsat
almasına ilişkin tedbiri incelemiş ve bu tür tedbirlerin orantılı kabul edilebilmesi için iki koşulu
sağlaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu koşullardan ilki, üye devletin kendi vatandaşlarına
uyguladığı önlemlerin dışında bir ek tedbir öngörmemesi ve vatandaşlık temelinde bir ayrımcı
uygulamaya gitmemesidir. Diğer koşul ise, hizmet sunucusu gerçek veya tüzel kişinin kendi
ülkesinde elde ettiği ve ilgili sektörde hizmet sunabilmesi için gereken niteliklerin ve çeşitli
belgelerin, başka üye devletçe de tanınmasıdır.
Hizmet sunma özgürlüğünü sınırlamak amacıyla üye devlet tarafından uygulanan tedbirler
konusunda geçerli olan ilkelerden biri de, “daha az kısıtlama getiren tedbirin öncelikle
uygulanması” prensibidir. Üye devletler, ilgili sektörde hizmetin sunulmasını kısıtlamak için
birden fazla tedbir öngörebilir. Söz konusu tedbirlerin “ağırlık” derecesi birbirinden farklı
olabilir. Üye devletin belli sektörde öngördüğü birden fazla tedbirden hangisinin uygulanması
gerektiği, uygulamada karşılaşılan en önemli sorunlardan biridir. Bu durumda, üye devletin
tespit ettiği tedbirlerin içeriğine bakılması gerekecektir. Söz konusu tedbirlerden hangisinin
öncelikle uygulanması gerektiği belirlenirken; her zaman “daha hafif” yasaklar içeren, yani
“daha az kısıtlama getiren” tedbirlerin ilk aşamada uygulanması temel kuraldır. Çünkü, hizmet
sunma özgürlüğünü garanti eden Topluluk hukuk düzeninin temel amacı, öncelikle çok istisnai
durumlarda, bu özgürlüğün sınırlandırılmasıdır. Bununla birlikte, somut olayda mutlaka bir
sınırlama söz konusu olacak ise, Topluluk hukuk düzenine göre bu sınırlamanın mümkün
olduğunca dar kapsamlı olması esastır. Bu nedenle, ilgili sektörde daha az kısıtlama getiren
önlemlerin öncelikle uygulanması gerekecektir. Daha az kısıtlama getiren tedbirin öncelikle
uygulanması ilkesine göre, somut olayda daha hafif yasaklar içeren bir önlemle aynı amaca
ulaşmak mümkün ise, bu halde daha ağır tedbir öngören bir uygulamanın yürütülmesi, Topluluk
hukukunun ihlali anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bu konuda üye devletin yetkili makamlarına
düşen yükümlülük, hizmet sunma özgürlüğüne yönelik her bir istisna halinde, uygulanmak
üzere tespit edilen tedbirleri kıyaslamak ve bu tedbirlerin içinden “daha az sınırlama getiren”
tedbiri seçerek uygulamaktır.

Topluluk hukuk düzeninin hizmet sunma serbestisine ilişkin kısıtlamalar konusundaki temel
ilkesi, aynı amaca ulaşmak için her zaman daha hafif kısıtlama içeren tedbirin öncelikle
uygulanmasıdır. Nitekim ATAD, 36/95 sayılı De Agostini Davasında, televizyon reklamcılığı
alanında başka üye devletten gelen reklamcılık firmasına yönelik kısıtlayıcı tedbirler öngören
ev sahibi üye devletin mevzuatını incelemiş ve ev sahibi üye devletin yetkili mahkemelerinin bu
tedbirlerin kamu yararının gerektirdiği ölçüde uygulanması durumunu ve “Topluluk içi hizmet
ticaretini daha az sınırlayan önlemlerle” aynı amaca ulaşılıp ulaşılamayacağını tespit etmesi
gerektiğini vurgulamıştır.

BÖLÜM II: AB-TÜRKİYE ORTAKLIK HUKUKU KAPSAMINDA YERLEŞME
HAKKI VE HİZMET SUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ3

Bu bölümde AB-Türkiye Ortaklık Hukuku çerçevesinde Ankara Andlaşması, Katma Protokol ve
Ortaklık Konseyi kararları bağlamında yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü irdelenecektir.
A.

ANKARA ANDLAŞMASI VE HİZMET SUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ

Ortaklık Hukuku, Türkiye ile AET arasında kurulan ortaklığın ortaya çıkardığı hukuktur. Ortaklık
Hukuku, “Ankara Andlaşması, Katma Protokol ve Ortaklık Konseyi kararları”ndan oluşan hukuku
ifade eder (Baykal, 2007, s.3).
AB-Türkiye Ortaklık Hukuku’nun temelini oluşturan Ankara Andlaşması, 12 Eylül 1963 tarihinde
imzalanarak 23 Aralık 1963 tarihli Konsey Kararı ile onaylanmış ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe
girmiştir (İKV, 2002, s.27). Ankara Andlaşması, 33 maddelik bir ana metin ile Geçici Protokol ve
Mali Protokolden oluşmaktadır (DPT, 1993).
Ankara Andlaşması ile Türkiye ve Topluluk arasında gümrük birliği temeline dayanan bir ortaklık
ilişkisi kurulmuştur (Bozkurt vd., 2008, s.369). Nitekim, kısaca Ankara Andlaşması olarak tabir
edilen bu andlaşmanın resmi adı, “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık
Yaratan Andlaşma”dır (DPT, 1993). Ankara Andlaşmasının amacı, Türkiye ekonomisinin
hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşama şartlarının
yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkileri devamlı ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir. Bununla birlikte,
Ankara Andlaşması, AB-Türkiye ilişkilerini karşılıklı ticari ve ekonomik bağların kurulmasıyla
sınırlamamakta ve malların, işçilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını da sağlamayı
ve Türkiye’nin Avrupa Tek Pazarına entegrasyonunu amaçlamaktadır.
Ankara Andlaşması’nın, Topluluğun üye olmayan üçüncü devletlerle yaptığı diğer andlaşmalarla
aynı düzeyde ele alınmaması gereklidir. Öncelikle bu andlaşma hukuki açıdan, Topluluk ile
Topluluğa üye olmayan bir ülke arasında ortaklık ilişkisi kuran bir “ortaklık andlaşması”dır (Polat,
2005, s.30). Topluluk hukuku kapsamında ele alınan ortaklık andlaşması kavramı, üçüncü
devletlerle yapılan ve ekonomik ve ticari ilişkileri düzenleyen ticaret andlaşmalarından farklı bir
statüye sahiptir. Buna göre, ortaklık andlaşması, diğer ticaret andlaşmalarından gerek içerik,
gerekse taraflar için öngörülen haklar ve yükümlülükler açısından daha geniş kapsamlıdır.
Ortaklık andlaşmasının, Topluluk hukukuna göre diğer ticaret andlaşmalarından daha üstün bir
konumda yer alması, bu andlaşmanın Topluluğa üye olmak amacıyla Topluluk ve aday ülkeler
arasında imzalanan üyelik andlaşmalarıyla aynı statüde olduğu anlamına gelmez. Ankara
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Bu bölümde, Ankara Andlaşması ve Katma Protokol’ün ilgili hükümlerine dayanılmıştır.

Andlaşması, Topluluk hukuku açısından, bir ticaret anlaşmasından daha üstün konumda olmakla
birlikte, Topluluğa üyelik hakkı vermeyen bir anlaşmadır (Kaplan, 2008, s.15). Bu çerçevede,
ortaklık andlaşmasının Topluluk hukuk düzeni içerisindeki konumunu; tam üyelik hakkı veren
üyelik andlaşmaları ile üye olmayan üçüncü devletlerle yapılan ve sadece ekonomik ve ticari
hükümler içeren ticaret andlaşmaları arasında bir yer olarak belirtebiliriz.
Ankara Andlaşması’nın bir diğer özelliği ise, bu andlaşmanın Türkiye ile Topluluk tüzel kişiliğinin
yanı sıra, Topluluğa üye devletleri de bağlayıcı nitelikte olmasıdır (Bozkurt vd., 2008, s.370).
Diğer bir deyişle, andlaşma hükümlerinin uygulanmasında meydana gelebilecek muhtemel
ihlaller söz konusu olduğunda, taraflar Topluluk hukuk düzenince sağlanan hukuki korunmadan
faydalanabilirler.
Ankara Andlaşması yukarda ifade edildiği üzere, sadece taraflar arasında bir gümrük
birliğinin oluşturulmasını amaçlamamaktadır. Andlaşma aynı zamanda serbest dolaşıma
ilişkin çeşitli hükümler içermektedir. Bu kapsamda, andlaşmanın “Diğer Ekonomik Hükümler”
başlığı altında yer alan 13. ve 14. maddeleri “yerleşme ve hizmet sunma özgürlüğü”nü ele
almaktadır. Andlaşmanın 13. maddesine göre, akit taraflar, yerleşme özgürlüğüne ilişkin
kısıtlamaları aralarında kaldırmak için Topluluğu kuran andlaşmanın ilgili maddelerinden
esinlenmekte uyuşmaktadırlar. Ayrıca, Andlaşmanın 14. maddesine göre, taraflar, hizmet
sunma özgürlüğüne ilişkin kısıtlamaları aralarında kaldırmak için Topluluğu kuran andlaşmanın
ilgili maddelerinden esinlenmekte uyuşurlar. Görüldüğü üzere, Ankara Andlaşması, yerleşme
ve hizmet sunma özgürlüğünün Türkiye ve Topluluk arasında sağlanması konusunda, Topluluk
hukuk düzeninde birincil kaynak olan ATA’ya atıfta bulunmuş ve bu alandaki kısıtlamaların
kaldırılmasını öngörmüştür. Böylece, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde, yerleşme hakkı ve
hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin konularda, Topluluk hukuk düzeninde öngörülen sisteme
benzer bir yaklaşımın getirilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, Ankara Andlaşması’nın 13. ve
14. maddelerinin metninde yer alan “esinlenmekte uyuşmak” kavramı açık ve net bir hüküm
içermemektedir.
İlgili maddelerin atıf yaptığı ATA’nın yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin
hükümlerini incelediğimizde, yerleşme hakkının ve hizmetlerin serbest dolaşımının tanımlandığını
görmekteyiz. Bu çerçevede, ATA madde 49’a göre, yerleşme hakkı, yerleşilen ülke mevzuatının
kendi uyrukları için belirlediği koşullar içinde, bağımsız çalışan olarak ekonomik faaliyette
bulunmayı ve işletmeler ile ortaklıklar kurmayı ve bunları yönetmeyi kapsarken; ATA madde 57’ye
göre ise hizmet kavramı, normal olarak bir ücret karşılığında yapılan ve malların, sermayenin ve
kişilerin serbest dolaşımına ilişkin hükümler tarafından düzenlenmeyen faaliyetleri ve sınaî ve
ticari nitelikteki faaliyetler ile el sanatları ve serbest meslek faaliyetlerini içerir.

ATA’nın ilgili hükümlerinden de görüldüğü üzere, yerleşme hakkından kimlerin faydalanacağı ve
hizmet sunma özgürlüğünün kapsadığı faaliyetlerin andlaşma metninde belirtilenlerin dışındaki
faaliyetleri içerip içermeyeceği kesin olarak ifade edilmemektedir. Dolayısıyla, uygulamada
ortaya çıkacak sorunların çözümünde ATA’nin ilgili hükümlerinin yorumunda ATAD kararları
önemli rol oynamaktadır. Aynı şekilde, Ankara Andlaşması’nın ATA’ya atıf yapan 13. ve 14.
maddelerinin yorumlanmasında ve yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin akit
tarafların üzerinde uyuştukları hususların belirlenmesinde ATAD kararları yol gösterici olacaktır.
Ankara Andlaşması’nın 13. ve 14. maddelerinin metninde yer alan “esinlenmekte uyuşmak”
kavramının dar veya geniş şekilde yorumlanmasının somut olayların çözümünde çok farklı etkiler
yaratması mümkündür. Bu kavram, akit tarafların yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü
gerçekleştirmek için ATA’nın ilgili maddelerini rehber edinmesi anlamında yorumlanabilir veya
bu alandaki kısıtlamaların kaldırılmasında Ankara Andlaşması’na göre ortak devlet olan fakat
henüz üye statüsünde olmayan Türkiye ile Topluluğa üye devletler arasında karşılıklı anlaşmalar
yoluyla sınırlamaların ele alınması şeklinde değerlendirilebilir. Ankara Andlaşması’nda ifade
edilen akit tarafların yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin kısıtlamaları kaldırma
konusunda Topluluğun kurucu andlaşmasından esinlenmelerini, ATA’nın ilgili maddelerini
rehber edinme şeklinde yorumlarsak; Türkiye’nin bir AB üyesi devletin sahip olduğu hukuki
korumadan yararlanması gündeme gelecektir. Bununla birlikte, Ankara Andlaşması’nda
ifade edilen “esinlenme” kavramını, üye devletler ile Türkiye arasındaki yerleşme hakkı ve
hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin sınırlamaları karşılıklı olarak ele alma ve kaldırma şeklinde
yorumladığımızda; Türkiye’nin her bir AB üyesi devletle ayrı ayrı anlaşma sağlayarak, söz
konusu kısıtlamaları kaldırması hususu ön plana çıkacaktır.
B.

KATMA PROTOKOL VE HIZMET SUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ

Türkiye ile Topluluk arasındaki ilişkilerin ana ilkelerini belirleyen Ankara Andlaşması’nın genel
nitelikli hükümlerinin somutlaştırılması ve uygulanmasına ilişkin şartları tespit etmek üzere, 23
Kasım 1970’de Türkiye ve AB arasında Katma Protokol imzalanmıştır (Kaplan, 2008, s.18).
Ankara Andlaşması’nın ekini oluşturan Katma Protokol hukuki açıdan bir “Uygulama
Anlaşması”dır ve Ankara Andlaşması’nın belirlediği genel çerçeveyi tamamlamaktadır. (Dış
Ticaret Müsteşarlığı, 2010).
Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü açısından, Katma Protokol’ün önemli hükümler
içerdiğini görmekteyiz. Bu kapsamda, Katma Protokol’ün “Kişilerin ve Hizmetlerin Dolaşımı”
başlığını taşıyan 2. bölümünün 41.maddesi, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne
ilişkindir. Buna göre, akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimine
yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar (Baykal, 2007, s.6). Bu çerçevede, Katma Protokol’ün

41.maddesi, Türkiye ile Topluluk üyesi devletlere önemli bir yükümlülük getirmektedir. Türkiye
ile Topluluk üyesi devletler mevzuatlarında değişiklik yaparak, yerleşme hakkı ve hizmet
sunma özgürlüğü konusunda yeni sınırlamalar içeren hükümler tesis edemeyecektir. Söz
konusu hükmün uygulanmasında Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarih dikkate alınacaktır.
Dolayısıyla Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gerek Türkiye’nin gerekse AB
üyesi devletlerin, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimine yönelik tesis edeceği her tür
sınırlama, Topluluk hukukuna aykırı bir durum yaratacak ve bu çerçevede hakkı zedelenen taraf,
Topluluk hukuk sisteminin sağladığı hukuki korunmadan faydalanma hakkına sahip olacaktır.
Katma Protokol’ün, Ankara Andlaşması’nın ekini oluşturması, Topluluk hukuku kapsamında
değerlendirilmesi imkânını sunmaktadır. Uygulamada karşılaşılan bir sorun ise, Katma
Protokol’ün, Ankara Andlaşması ile aynı hukuki değere sahip olup olmadığı hususudur. Bu
konuda, Ankara Andlaşması’nın 30. maddesine göre, akit taraflarca Andlaşmaya eklenmesi
uygun bulunan Protokoller, Andlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır. Bu nedenle Katma Protokol,
Ankara Andlaşması ile aynı hukuki değere sahiptir. Söz konusu hüküm nedeniyle, tarafların
Katma Protokol’ün yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü düzenleyen 41.maddesini ihlal
etmesi ve bu kapsamda yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin “yeni” kısıtlamalar
getirmeleri, Ankara Andlaşması’nın ihlali gibi değerlendirilecek ve bu durum ATAD’ta dava
konusu olabilecektir.
Katma Protokol’ün yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü düzenleyen 41.maddesinin
ihlal edilmesi için, tarafların bu alanda yeni kısıtlamalar getirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla,
Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesinden önce taraf devletlerin mevzuatında bulunan mevcut
kısıtlamaların durumu da önem arz etmektedir. Katma Protokol’ün ilgili maddesinin açık hükmü
gereğince, ancak Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesinden sonra getirilecek yeni sınırlamalar
ihlal kapsamında değerlendirilecektir. Bu çerçevede, özellikle Katma Protokol’ün her bir üye
devlette yürürlüğe giriş tarihinin dikkate alınması hususu, uygulamada karşılaşılabilecek
sorunların giderilmesinde büyük önem arz etmektedir. Katma Protokol’ün yerleşme hakkı ve
hizmet sunma özgürlüğünü düzenleyen 41.maddesi, açıkça taraf devletlerin Andlaşmanın
yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut hukuki durumdan daha sınırlayıcı şartların getirilmesini
yasaklamaktadır.
Bununla birlikte, Katma Protokol’ün, Ankara Andlaşması’nın ekini ve ayrılmaz bir parçasını
oluşturması, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanında getirilebilecek yeni
kısıtlamalar konusunda, Ankara Andlaşması’nın ilgili hükümlerini de gündeme getirecektir.
Bu kapsamda, Ankara Andlaşması’nın 13. ve 14. maddelerinin yerleşme hakkı ve hizmet
sunma özgürlüğü konusunda, Topluluk hukuk düzeninde birincil kaynak olan ATA’ya atıfta
bulunduğunu hatırlamakta fayda bulunmaktadır. Buna göre, Katma Protokol’ün taraflarının
yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı konusunda öngöreceği yeni kısıtlamaların hukuki

durumunu incelerken; Ankara Andlaşması ile ATA’nın ilgili hükümlerinin de dikkate alınması
gerekebilecektir. Buna karşın; ATA’nın yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımını ele
alan hükümlerinin, yerleşme hakkından kimlerin faydalanacağı ve hizmet sunma özgürlüğünün
kapsadığı faaliyetlerin andlaşma metninde belirtilenlerin dışındaki faaliyetleri içerip içermeyeceği
konularında açık olmaması ve Katma Protokol ile Ankara Andlaşması’nın tarafı olan Türkiye’nin,
Topluluk hukuk düzeninin birincil kaynağı olan ATA’ya taraf olmaması gibi durumlar uygulamada
sorunun çözümünde sıkıntı yaratabilir (Bozkurt vd., 2008, s.384,385). Bu nedenle, ATAD’ın
somut olayda yapacağı yorumla, Katma Protokol ile Ankara Andlaşması’nın genel çerçevesi
ile ATA’da düzenlenen yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı hükümlerinin amaçlarını
dikkate alarak, uygulamada karşılaşılacak sorunları gidermesi yerinde olacaktır.
Katma Protokol’ün yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü düzenleyen 41.maddesinin
2. fıkrasında ise, Ortaklık Konseyi’ne bu alanda bir yükümlülük getirilmiştir. Buna göre, Ortaklık
Konseyi, Ortaklık Andlaşmasının (Ankara Andlaşmasının) 13. ve 14. maddelerinde yer alan
ilkelere uygun olarak, akit tarafların yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimindeki kısıtlamaları
aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tespit eder. Ortaklık
Konseyi, söz konusu sıra, süre ve usulleri, çeşitli faaliyet dalları için bu alanlarda Topluluğun
daha önce koyduğu hükümleri ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlardaki özel durumunu
göz önüne alarak tespit eder (DPT, 1993).
Katma Protokol’ün yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü düzenleyen 41.maddesinin
2. fıkrasında Ortaklık Konseyi’ne verilen bu yükümlülük, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest
edimindeki kısıtlamaların taraf devletler arasında kaldırılmasında uygulanacak sistemin
aşamalı ve bir takvime bağlı olarak yürütüleceğini ortaya koymaktadır. Bu konuda, Ortaklık
Konseyi’nin keyfi bir değerlendirme yapmasını önlemek amacıyla, Türkiye’nin özel konumunun
ve Topluluğun bu alandaki önceki hükümlerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğinin Katma
Protokol’de açıkça ifade edilmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde
kolaylık sağlayacaktır.
C. ORTAKLIK KONSEYİ KARARLARI VE HİZMET SUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ
Ortaklık Konseyi’nin yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanında vermiş olduğu
kararların incelenmesinden önce, bu konseyin tanımlanmasında ve işlevinin açıklanmasında
fayda bulunmaktadır.
Ortaklık Konseyi, Ankara Andlaşması’nın 23. maddesine göre, bir yandan Türkiye hükümetinden
üyeler, öte yandan, Topluluk üyesi devletlerin hükümetleriyle Topluluk Konseyinden ve
Komisyonundan üyelerin meydana getirdiği ve kararlarını oybirliği ile alan bir organdır (DPT,
1993). Söz konusu maddeden de görüldüğü üzere, Ortaklık Konseyi Ankara Andlaşması
tarafından öngörülmüş bir yapıyı ifade etmektedir.

Uygulama aşamasında taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
sistemin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Ortaklık Konseyi’nin uyuşmazlıkları çözme
yetkisi, Ankara Andlaşması’nın 25. maddesinde öngörülmüştür. Buna göre, her akit taraf,
Andlaşmanın uygulanması ve yorumu ile ilgili olan ve Türkiye’yi, Topluluğu ya da Topluluk üyesi
bir devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı Ortaklık Konseyine götürebilmektedir (DPT, 1993).
Ortaklık Konseyi’nin serbest dolaşım alanında aldığı çeşitli kararlar bulunmaktadır. Ortaklık
Konseyi’nin serbest dolaşıma yönelik almış olduğu kararlarda (örneğin 1/80 sayılı kararda),
genel olarak AB üyesi ülkelerdeki Türk işçilerinin AB işgücü piyasasına girişi ile yerleşme hakları
gibi konular düzenlenmiştir (Polat, 2005, s.32). Belirtilen kararların düzenlediği alan dikkate
alındığında, Ortaklık Konseyi’nin genelde “işçilerin serbest dolaşımı”na yönelik kararlar almış
olduğunu görmekteyiz. Ortaklık Konseyi’nin bu kararları, hizmet sunumu ile ilgili doğrudan
düzenlemeler öngörmemektedir. Bununla birlikte, 1992 yılında Ortaklık Konseyi’nde taraflar
arasında yapılan anlaşma kapsamında, hizmetlerin serbest dolaşımı alanında, ortaklık hukuku
çerçevesinde Ankara Andlaşması ile Katma Protokol’ün ilgili maddelerinin uygulanması
konusunda araştırma niteliğinde çalışmaların başlatılması öngörülmüştür (Coşkun, 2005,
s.84). Bu çerçevede Ankara Andlaşması’nın 13. ve 14. maddeleri ile Katma Protokol’ün 41.
maddesinin nasıl uygulanması gerektiği konusunda taraflar arasında görüşmelerin yapılması
ve bu hususta bir yol haritasının hazırlanması gündeme gelmiştir. Bunun nedeni, yerleşme
hakkı ve hizmetlerin serbest sunumuna ilişkin Ankara Andlaşması ile Katma Protokol’ün ilgili
maddelerinin yorumlanması ve uygulanması konusunda Türkiye ile AB ve AB üye devletleri
arasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkmasıdır.
1992 yılında başlatılan çalışmalar çerçevesinde taraflar arasında hizmet sunum serbestisine ilişkin
görüşmelerin, mali hizmetler ile ulaştırma, telekomünikasyon, turizm, dağıtım hizmetleri, görselişitsel hizmetler ve mesleki hizmetleri içerecek şekilde başlatılması konusunda AB Komisyonu
ile uzlaşmaya varılmış ve sektörel bazda görüşmeler yapılmıştır (Coşkun, 2005, s.84). Bununla
birlikte, 2000 yılına kadar önemli bir ilerleme sağlanamamıştır. Ortaklık Konseyi’nin 11 Nisan
2000 tarihinde yapılan toplantısında, taraflar arasında hizmetlerin serbest dolaşımı alanında
görüşmelerin başlatılması kararı alınmıştır (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İşveren
Dergisi, Nisan 2000). Bu karar çerçevesinde, Türkiye ile AB arasında hizmetlerin ve kamu
ihalelerinin serbestleştirilmesi alanında, AB Komisyonu’nun hazırladığı Ortaklık Konseyi Karar
Taslağına ilişkin olarak Ekim 2000’de görüşmeler yapılmış ve taslağın son hali Türk tarafının
görüşüne sunulmuştur (Köksal, 2001, 5). Bununla birlikte, taslak metin üzerinde bir anlaşma
sağlanamamıştır.
Hizmet sunma serbestisi konusunda AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere genel olarak baktığımızda,
bu alanda somut bir ilerlemenin sağlanamamış olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte, hizmet
sunum serbestisi alanında AB’nin kendi içinde bütünleşmesini gerçek anlamda sağlayamamış
olması ve bu alandaki müktesebatın üye devletlerce farklı şekilde yorumlanması ile her iki
tarafın hizmet sektörlerini tam anlamıyla diğerinden gelecek hizmet sunucularına açmaya hazır
ve istekli olmaması da, bu alandaki ilerlemeyi güçleştirmektedir.

BÖLÜM III: MÜZAKERE SÜRECİ, ULUSAL PROGRAMLAR VE İLERLEME
RAPORLARINDA YERLEŞME HAKKI VE HİZMET SUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ

Bu bölümde yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü konusu, AB-Türkiye müzakere süreci,
Ulusal Programlar (2003 ve 2008 Ulusal Programları) ve İlerleme Raporları (2008 ve 2009)
bazında ele alınacaktır. Bununla birlikte, söz konusu müzakere süreci ve belgeler incelenirken,
Bakanlığımızı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren hususlar öncelikle ele alınacak olup;
mali hizmetler ve posta hizmetleri gibi konulara değinilmeyecektir.
A. MÜZAKERE SÜRECI – 3.FASIL TARAMA SÜRECI VE TARAMA SONU
RAPORU4
Türkiye ve AB arasındaki müzakere süreci 3 Ekim 2005’te Lüksemburg’da gerçekleştirilen
Hükümetlerarası Konferans’ta alınan karar doğrultusunda başlamıştır (Sabah, 3 Ekim 2005). ABTürkiye müzakere sürecinde önemli müzakere başlıklarından birini teşkil eden “İş Kurma Hakkı
ve Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı’na ilişkin tarama süreci, Avrupa Komisyonu yetkililerinin
fasla ilişkin AB mevzuatı hakkında bilgi verdikleri bir toplantıyla 21-22 Kasım 2005 tarihlerinde
gerçekleştirilen “tanıtıcı tarama” toplantılarıyla başlamıştır. Tanıtıcı tarama toplantılarında, 3.
Fasıl kapsamında “mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması, ATA’nın 43. maddesi (yeni madde 49)
çerçevesinde yerleşme hakkı, ATA’nın 49. Maddesi (yeni madde 56) çerçevesinde sınır ötesi
hizmet sunumu ve posta hizmetleri” konularına ilişkin AB mevzuatı ele alınmıştır. Tanıtıcı tarama
toplantısının ardından ayrıntılı tarama sürecine geçilmiştir. Ayrıntılı tarama sürecinin amacı,
ilgili fasıldaki müktesebatın hem uyumlaştırılması, uygulanması, hem de kurumsal yapılanma
bakımından ülkemizdeki mevcut durum, varsa, AB’nin müktesebatı,uygulamaları, kurumlarıyla
çelişen/farklı olan unsurlar, mevzuat uyumu, uygulama ve kurumsal yapılanma alanında geleceğe
yönelik planlarımız ve uyum ve uygulama alanında karşılaşabileceğimizi düşündüğümüz
zorluklar hakkında Avrupa Komisyonu’na tarafımızca bilgi verilmesidir. Komisyonun ayrıntılı
taramada edineceği bilgiler ve izlenimler, o fasılda müzakerelerin açılması kararına temel teşkil
edecek tarama sonu raporuna ve olası açılış kriterlerine temel teşkil etmektedir. Bu kapsamda,
Türk tarafının söz konusu fasla ilişkin Türk mevzuatındaki mevcut durum hakkında bilgi verdiği
“ayrıntılı tarama” toplantıları ise 19-20 Aralık 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarında “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı’na
ilişkin AB mevzuatı ve Türk mevzuatındaki mevcut durum detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.
Bu kapsamda “mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması” alanında sağlık sektöründeki meslekler
4
Bu bölümde tanıtıcı ve ayrıntılı tarama sürecine ilişkin olarak Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği’nin internet sitesinde yer alan tarama sunumlarından ve ayrıca 3. Fasla ilişkin
tarama sonu raporundan yararlanılmıştır. Sunumlar için bakınız: http://www.abgs.gov.tr

(hemşireler, ebeler, doktorlar, diş hekimleri, veterinerler ve eczacılar), mimarlar, esnaf ve
sanatkârlar ve sektörel direktiflerle düzenlenen meslekler ve işler (avukatlık, ticari temsilcilik ve
toksik ürünlerin profesyonel kullanımı) ele alınmış ve bu mesleklerde karşılıklı tanıma için gerekli
şartlar ve asgari eğitim durumu hakkında mevcut durum ayrıntılarıyla incelenmiştir.
Tarama toplantılarında ele alınan bir diğer konu ise, iş kurma hakkıdır. Toplantılarda, Türk tarafı,
ülkede ekonomik faaliyette bulunan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere uygulanan mevzuat
arasında ayrıca 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” ve 4884 sayılı “Türk Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un bulunduğunu belirtmiştir. Bir ticari işletmenin kurulması
için öngörülen prosedürlerin basitleştirilmesi konusunda, Türk tarafı ayrıntılı tarama toplantısında
2005 yılında çıkarılan 4884 sayılı “Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi
Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile
söz konusu sürecin önemli ölçüde basitleştirildiğini öne sürmüştür.
Ayrıntılı tarama toplantısında, ATA madde 49 (yeni madde 56) kapsamında sınır ötesi hizmet
sunumu konusu da ele alınmıştır. Toplantıda, Türkiye’de yerleşmeksizin hizmet sunmak isteyen
yabancı gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bir yasal düzenlemenin bulunmadığı ve bu alanda
Topluluk mevzuatıyla uyum sağlanması için İş Kanunu, Ticaret Kanunu ve yabancılara ilişkin
mevzuatı kapsayan pek çok yasada değişiklik yapılmasının gerektiği açıklanmıştır. Bununla
birlikte, sınır ötesi hizmet sunumuna ilişkin gerekli mevzuat değişikliklerin gerçekleşmesine
yönelik bir tarih veya planlamadan söz edilmemiştir.
“İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı’na ilişkin tarama süreci, 21-22 Kasım 2005
tarihlerinde gerçekleştirilen “tanıtıcı tarama” ve 19-20 Aralık 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen
“ayrıntılı tarama” toplantılarının ardından, 16 Nisan 2007 tarihli tarama sonu raporuyla sona
ermiştir.
Tarama sonu raporunda, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı’na ilişkin olarak
Türkiye’nin AB mevzuatına uyumunun başlangıç aşamasında olduğu belirtilmiş ve fasıl
kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen uyum çalışmaları konusunda bir zaman çizelgesi
dâhilinde planlamanın yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Özellikle sınır ötesi hizmet sunumu
alanında uyumun son derece yetersiz olduğu açıklanmıştır. Raporda ayrıca, “İş Kurma Hakkı
ve Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı’nın Aralık 2006 itibarıyla askıya alınan sekiz müzakere
başlığından biri olduğu vurgulanmıştır.
Tarama sonu raporunun “mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması”na ilişkin bölümünde, Türk
mevzuatının özellikle iki konuda Topluluk mevzuatıyla farklılık gösterdiğinin altı çizilmiştir. Buna
göre, Türk mevzuatında akademik ve mesleki yeterlilikler arasında bir ayrım yapılmamıştır

ve bu alandaki mevzuat bazı mesleklerin icrasında vatandaşlık şartı öngörerek sınırlamalar
içermektedir.
Tarama sonu raporunun “iş kurma hakkı”na ilişkin bölümünde, bu alanda mevzuat uyumunun
sınırlı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, raporda Türkiye’nin yabancılara ilişkin mevzuatında değişiklik
yapması ve ilgili yasal düzenlemeleri AB müktesebatı ile uyumlu hale getirmesi tavsiye edilmiştir.
Rapora göre, bazı mesleklerin yabancılar tarafından icra edilmesi tamamen yasaklanmıştır ve
bu durumun değiştirilmesi gerekmektedir.
Tarama sonu raporunun “sınır ötesi hizmet sunumu”na ilişkin bölümünde ise, Türkiye’nin
bu alanda ATA’nın 56.maddesi ve ATAD içtihatları anlamında sınır ötesi hizmet sunumu
özgürlüğünün sağlanması konusunda bir mevzuatının bulunmadığı vurgulanmıştır. Bu nedenle,
bu konuda ilgili düzenlemenin yapılması tavsiye edilmiştir. Rapora göre, ATAD içtihatları
kapsamında, merkezinin bulunduğu üye devlette öngörülen şartları yerine getiren hizmet
sunucusuna, hizmetin sunulacağı diğer üye devlet tarafından aynı yükümlülükler (tekrar kayıt
olma veya yerleşme izni alma gibi) getirilemez. Ayrıca, raporda Türkiye’de hizmet sunmak
isteyen yabancı hizmet sunucuları için öngörülen çalışma izni ve ikamet izni alma şartlarının bu
alandaki AB müktesebatı ile uyumlu olmadığından bahsedilmiştir.
Tarama sonu raporunun “sonuç ve tavsiyelere” ilişkin bölümünde, genel olarak raporda belirtilen
mevzuat uyum eksiklikleri nedeniyle Türkiye’nin “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi”
Faslı’na ilişkin müzakere sürecine başlamak için yeterince hazır olmadığı vurgulanmıştır. Bu
nedenle, Komisyonun bu aşamada “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı’na
ilişkin müzakerelerin açılmasını tavsiye etmediği belirtilmiştir. Rapora göre, Türkiye öncelikle
bu fasla ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamlamalı ve ilgili mevzuat uyumunu ne şekilde ve ne
zaman gerçekleştirebileceğine ilişkin somut planlar geliştirmelidir.
Raporda, Türkiye’nin iki açılış kriterini karşılaması halinde müzakerelerin başlayabileceği ifade
edilmiştir. Bu kriterler şunlardır:
a) Türkiye’nin hizmet sunma serbestisine ilişkin AB müktesebatına uyumunu sağlamak
için yapması gereken tüm yasal değişiklikleri ve kurumsal kapasite çalışmalarını ve
bunlara ilişkin bir zaman çizelgesi içeren kapsamlı bir stratejinin hazırlanması ve AB
Komisyonu’na sunulması,
b) Türkiye’nin Ek Protokol’den kaynaklanan yükümlülüklerini ayrım gözetmeksizin yerine
getirmesi.
Tarama raporu sonrasında müzakere sürecinde meydana gelen gelişmelere baktığımızda,
öncelikle “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı’nın, 11 Aralık 2006 tarihinde

Brüksel’de yapılan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısında havaalanları ve limanlarını
Kıbrıs Rum Kesimi’ne açmaması nedeniyle Türkiye ile müzakerelerde askıya alınan sekiz
başlığın arasında yer aldığını hatırlamalıyız.
Söz konusu fasla ilişkin görüşmeler askıya alınmasına rağmen, 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi
kısa dönem önceliklerinden biri ve faslın Ek Protokol hakkındaki kritere ilave ikinci müzakere
açılış kriterinin karşılanması amacıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 19 Haziran
2008 tarihinde bir çalışma başlatılmıştır. Söz konusu kriter, fasılla ilgili AB müktesebatına uyum
sağlanabilmesi için kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili
takvimi de içeren detaylı bir stratejinin hazırlanmasını öngörmektedir.
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından başlatılan çalışma kapsamında “İş Kurma Hakkı
ve Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı ile ilgili AB müktesebatına uyum sağlanabilmesi için
hazırlanması öngörülen strateji belgesinin “mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması”, “iş kurma
hakkı ve hizmet sunumu serbestisi” ve “posta hizmetleri” şeklinde üç ana başlıktan oluşması
kararı alınmış ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla çalışma grupları
oluşturulmuştur. Çalışma grupları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin hazırladığı taslak strateji
belgesinin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmeye başlamışlardır.
Söz konusu strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 3 Mart
2009 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ise, 19 Haziran 2008 tarihinde yapılan toplantıda
oluşturulan çalışma grupları yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede toplantıda Başbakanlık
koordinatörlüğünde “iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi” alanında oluşturulan çalışma
grubu kapsamında üç alt çalışma grubunun kurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda “geçici hizmet sunumu konusundaki eksikliklerin
giderilmesi” alanında bir alt çalışma grubu kurulmuştur. Söz konusu çalışmalar kapsamında
Bakanlığımız temsilcileri, 22 Mayıs 2009 ve 16 Kasım 2009’da ilgili kurum ve kuruluşların yetkili
temsilcileriyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda oluşturulan “geçici hizmet
sunumu konusundaki eksikliklerin giderilmesi” alt çalışma grubunun faaliyetlerine katkıda
bulunmuştur. Bu çerçevede, 22 Mayıs 2009’da yapılan alt çalışma grubu toplantısında, çalışma
grubuna katkı sağlayan bakanlık ve kuruluşların, 2006/123/AT sayılı “İç Pazarda Hizmetler
Direktifi”ni kendi görev alanları çerçevesinde incelemesi ve söz konusu direktifin kapsamı
ve uygulama alanı ile AB ülkelerinin direktife uyum sağlamak amacıyla yaptığı çalışmaların
ortaya konulması amacıyla TAIEX olarak adlandırılan “Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve
Bilgi Değişimi Birimi”nin sağladığı destek kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 2010
yılında bir seminer düzenlenmesi kararı alınmıştır. Konuya ilişkin olarak alt çalışma grubu 16
Kasım 2009’da ikinci bir toplantı yapmış ve katılımcı kuruluşlar, 2006/123/AT sayılı “İç Pazarda
Hizmetler Direktifi”ne ilişkin tespitlerini ve hangi alanlarda mevzuat uyumu çalışması yapılması
gerektiği konusundaki düşüncelerini aktarmışlardır. Toplantı sonucunda çalışma grubunu

oluşturan kurumların, 2006/123/AT sayılı “İç Pazarda Hizmetler Direktifi”ne uyum sağlanması
konusunda görev alanlarını ilgilendiren mevzuatları incelemeleri ve hangi mevzuatlarda
değişiklik yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yazılı olarak
iletmelerine karar verilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımız görüşleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
iletilmiştir. Ayrıca, 11 Şubat 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 2006/123/AT sayılı
“İç Pazarda Hizmetler Direktifi”ni konu alan bir TAIEX Semineri düzenlenmiştir. Söz konusu
seminer ile 2006/123/AT sayılı “İç Pazarda Hizmetler Direktifi”nin AB üyesi devletlerde ne şekilde
uygulandığı ele alınmıştır.

B. ULUSAL PROGRAMLARDA HİZMET SUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ5
Hizmet sunma özgürlüğü açısından 2003 ve 2008 Ulusal Programlarının incelenmesine
geçmeden önce “Ulusal Program” kavramının tanımlanmasında fayda bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’ne aday ülkeler tarafından hazırlanarak Avrupa Komisyonu’na sunulan, Katılım
Ortaklığı Belgesi’nde yer alan önceliklerin ne şekilde yerine getirileceğinin ve Avrupa Birliği’ne
üyelik için yapılması gereken hazırlıkların belirtildiği belgeye “Ulusal Program” denir (ABGS,
2010). Ulusal Program, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik süreci içinde kısa ve orta vadede
gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsamaktadır.
1. 2003 Ulusal Programında Hizmet Sunma Özgürlüğü
2003 Türkiye Ulusal Programı, 24 Temmuz 2003 tarihli ve 25178 sayılı Resmi Gazete ile
yayınlanmıştır (ABGS, 2010).
2003 Türkiye Ulusal Programında, “yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü” konusunda 6
Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin tek bir otorite tarafından verilmesinin sağlanarak
bu alandaki dağınıklığın giderildiği ve bu Kanun ile 2007 sayılı Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına
Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılmış olduğu belirtilmiştir.
Bu çerçevede tercümanlık, rehberlik, fotoğrafçılık, şoförlük, garsonluk gibi mesleklerin ifası
için gereken Türk vatandaşlığı şartının kaldırıldığının altı çizilmiştir. Söz konusu yasa değişikliği
ile gerçekleşen düzenleme, Topluluk Hukukunun hizmet sunma özgürlüğünde bir başka
üye devletten gelen hizmet sunucusuna vatandaşlığa dayalı ayrımcılık yapılmaması ilkesine
uygundur ve bu konuda atılan önemli bir adımdır. Hizmet sunucularına yönelik ev sahibi üye
devletler tarafından yapılan ayrımcı uygulamaların başında vatandaşlığa dayalı ayrımcılık
gelmektedir. Topluluk Hukuku, başka üye devletten gelen hizmet sunucusunun, ev sahibi üye
devletin vatandaşları ile eşit şartlarda hizmet sunabilmesini şart koşmaktadır ve bu nedenle
5
Bu bölümde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin internet sitesinde yer alan Ulusal
Program metinlerinden yararlanılmıştır. Bakınız: http://www.abgs.gov.tr

vatandaşlığa dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır. Üye devletlerin bu kapsamda yerleşme
hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanında mevzuatlarında geçerli olan ayrımcı hükümleri
kaldırması ve AB Müktesebatına uyum sağlaması gerekmektedir. Bununla birlikte, ATAD
çeşitli kararlarında, üye devletlerin mevzuatlarında yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü
alanında vatandaşlığa dayalı ayrımcılığı yasaklayan hükümlerin bulunmasının yeterli olmadığını
ve söz konusu hükümlerin uygulamada mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2003 Türkiye Ulusal Programında,
“önceliklerin tanımları ve öncelikler çerçevesinde AB mevzuatına uyum, uygulamaya yönelik
kurumsal yapılanma ve finansman tabloları” başlığı altında dört öncelik tespit edilmiştir.
Bunlardan Bakanlığımızı ilgilendiren öncelik, “yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne
ilişkin AT Antlaşması hükümleri karşısındaki potansiyel engellerin belirlenmesi, kaldırılması ve
bu alandaki uyumlaştırılmış mevzuatın uygulanması” başlığını taşıyan öncelik 3.1’dir.
2003 Türkiye Ulusal Programında, öncelik 3.1 kapsamında, bu alandaki müzakerelerin
seyrine bağlı kalmak kaydıyla, özel kanunlarla düzenlenmiş olan ve mesleğin icrasında “Türk
Vatandaşlığı” şartı içeren hükümlerin, bazı meslek gruplarında, AB Üye Devletleri vatandaşları
için karşılıklılık ilkesi çerçevesinde üyeliğe kadar aşamalı olarak, bazı meslek gruplarında ise
yine karşılıklılık ilkesi çerçevesinde üye olduktan sonra kaldırılacağı vurgulanmıştır. Bununla
birlikte hangi mesleklerde “Türk Vatandaşlığı” şartı içeren hükümlerin aşamalı veya üyelikten
sonra kaldırılacağına ilişkin bir bilgi verilmemiştir.
Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması konusu, Ulusal Programda 2.1 önceliği altında ele
alınmıştır. Bu kapsamda, sektörel ve genel sistem direktifleri alanında AB mevzuatı ile uyumun
sağlanacağı ve sistemin öngördüğü kurumsal yapının oluşturulacağı belirtilmiştir. Ayrıca, mesleki
niteliklerin karşılıklı tanınması alanında AB Komisyonu’nun mevcut 15 AB Direktifini yürürlükten
kaldırma ve bunları tek bir direktifte düzenleme konusunda çalışmalar yürüttüğü ifade edilmiş ve
bu çerçevede bir taslak direktif hazırlandığı vurgulanmıştır. Söz konusu çalışmaya paralel olarak
ülkemizde de mesleki niteliklere ilişkin düzenlemeler için tek bir mevzuatın yayınlanmasının
öngörüldüğü ve bu amaçla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda ilgili kurum ve
kuruluşların temsilcilerinin yer alacağı bir çalışma grubunun oluşturulacağının altı çizilmiştir.
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2003 Türkiye Ulusal Programının genelini
ele aldığımızda, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanında AB Müktesebatına
uyumun yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, bu alanda yapılması öngörülen
kapsamlı mevzuat değişiklikleri için iki yıl gibi kısa bir sürenin öngörülmesi, mevzuatın boyutu
ve içeriği dikkate alındığında yeterli bir süre değildir.

2. 2008 Ulusal Programında Hizmet Sunma Özgürlüğü
2008 Türkiye Ulusal Programı 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ile
yayınlanmıştır (ABGS, 2010). Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2008 Türkiye
Ulusal Programında, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi kapsamında 6 öncelik tespit
edilmiştir.
Bu kapsamda Bakanlığımızı ilgilendiren 3 öncelik şunlardır:
a) ÖNCELİK 3.1: Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal
kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren
detaylı bir stratejinin sunulması
b) ÖNCELİK 3.4: İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunma serbestisi ile ilgili
kısıtlamaların daha fazla kaldırılması
c) ÖNCELİK 3.6: Özellikle vatandaşlık şartlarının kaldırılması olmak üzere, mesleki
niteliklerin karşılıklı olarak tanınması konusunda müktesebat uyumuna devam edilmesi
Ulusal Programda, öncelik 3.1 kapsamında “İş kurma hakkı ve hizmet sunum serbestisi” Faslına
ilişkin tarama sonu raporunda “müzakere açılış kriteri” olarak belirlenen strateji belgesinin
hazırlanmasından söz edilmektedir. Bu belge, “İş kurma hakkı ve hizmet sunum serbestisi”
Faslı ile ilgili müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu
açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı bir stratejiyi oluşturacaktır.
Ulusal Program öncelik 3.4 kapsamında iş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunma serbestisi
ile ilgili kısıtlamaların daha fazla kaldırılması konusunu düzenlemiştir. Bu çerçevede,
ülkemizde yabancıların çalışma izinlerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması öngörülmüştür.
Müktesebata uyum için yapılması gereken değişiklikler temel olarak iki alanı kapsamaktadır.
Bunlar, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un çerçevesinde ilgili mevzuat ve geçici
nitelikli hizmet sunumuna yönelik düzenlemelerdir. Ulusal Programa göre, özellikle mesleki
hizmetler kapsamında görev alacak yabancı uyrukluların çalışma izin taleplerine ilişkin olarak
uygulama sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi ve çalışma izni verilmesi sürecinin
kısaltılması amacıyla Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun ve çalışma izni işlemleri uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılması
gerekmektedir. İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunma serbestisi ile ilgili kısıtlamaların
daha fazla kaldırılması alanında mevzuat uyumu için yapılması gereken diğer çalışma ise
“mevzuatımızda bulunan geçici nitelikli hizmetlerin ifasına yönelik boşluğun giderilmesi”nin
sağlanmasıdır.

Ulusal Programda öncelik 3.6 başlığı altında ise, özellikle vatandaşlık şartlarının kaldırılması
olmak üzere, mesleki niteliklerin karşılıklı olarak tanınması konusunda müktesebat uyumuna
devam edilmesi konusu ele alınmaktadır. Bu öncelik altında Bakanlığımızı ilgilendiren konu,
hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanmasını teminen, çalışma izni verilmesine ilişkin usullerin
AB’deki uygulamalara paralel bir şekilde düzenlenmesi ve çeşitli mesleklerde vatandaşlık
şartının mütekabiliyet esasına göre kaldırılması amacıyla ilgili mevzuatta (yabancıların çalışma
izinleri ve vatandaşlık şartı aranan mesleklerle ilgili olarak düzenleme) değişiklik yapılmasıdır. Bu
alanda Ulusal Programda, yabancıların çalışma izinleri ve vatandaşlık şartı aranan mesleklerle
ilgili olarak yapılması öngörülen düzenlemelerin “tam üyelik perspektifi çerçevesinde
değerlendirileceği” vurgulanmıştır.
2008 Ulusal Programının yayınlanmasından bu yana gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerine
baktığımızda, öncelikle iş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunma serbestisi ile ilgili kısıtlamaların
daha fazla kaldırılması alanında 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun’un
12. maddesinin değiştirildiğini ve böylece mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancıların
çalışma izin taleplerine ilişkin uygulamadaki ihtiyaçların giderildiğini ve daha önce 90 gün
olan çalışma izni verilmesi süresinin de 30 güne indirildiğini görmekteyiz. Söz konusu kanun
değişikliği 5951 sayılı yasa ile 5 Şubat 2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 21 Ocak 2010 tarih ve 27469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinde
Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik ile “çalışma izni işlemleri ile ilgili uygulama esasları”
tespit edilmiştir. İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunma serbestisi ile ilgili kısıtlamaların
daha fazla kaldırılması alanında mevzuat uyumu için yapılması gereken diğer çalışma olan
“mevzuatımızda bulunan geçici nitelikli hizmetlerin ifasına yönelik boşluğun giderilmesi”ne
yönelik çalışmalara ise 22 Mayıs 2009’da başlanmıştır ve bu çalışmalara Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın koordinasyonunda devam edilmektedir.

C. AB İLERLEME RAPORLARINDA HİZMET SUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ6
Bu bölümde 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan AB-Türkiye müzakere sürecinde 2008 ve 2009
yıllarına ilişkin Türkiye İlerleme Raporlarında “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi”
Faslı’na ilişkin yapılan değerlendirmeler ele alınacak olup; söz konusu raporlarda Bakanlığımızı
ilgilendiren hususlara öncelikle değinilecektir.
AB Komisyonu’nun yayınladığı ilerleme raporlarında Türkiye’nin mevzuat uyum çalışmaları
detaylı bir şekilde ele alınmaktadır (Kaplan, 2008, s.34).
6
Bu bölümde Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde
yer alan Türkiye İlerleme Raporlarının metinlerinden yararlanılmıştır. Bakınız: http://ec.europa.eu/
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AB’nin 2008 Yılı İlerleme Raporuna göre, hizmetler ve iş kurma alanında uyum başlangıç
aşamasındadır. Raporda, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması alanında Topluluk hukuku
ile uyumun yavaş ama düzenli biçimde ilerlemekte olduğu belirtilmiştir. Rapora göre, bazı
mesleklerde vatandaşlık ve dil kriterlerine dayanan çeşitli gereklilikler devam etmektedir.
Rapora göre, mesleki ve akademik niteliklerin ayırt edici şekilde tanınmasına imkan sağlayan
bir prosedür oluşturulmamış olup, mevcut idari yapılar sadece akademik düzeyde yabancı
niteliklerin tanınmasına imkan vermektedir. Bu alanda yapılan son tespitte ise, Türkiye’nin
mesleki niteliklerin tanınmasına dair 2005/36 sayılı direktifin uygulanmasının bir parçası olarak
bir temas noktası (sorumlu kuruluş) belirlemesi tavsiye edilmiştir.
AB’nin 2009 Yılı İlerleme Raporuna göre ise, iş kurma hakkı ile ilgili olarak ilerleme
kaydedilmemiştir ve Katılım Ortaklığı Belgesi kapsamında talep edilen ayrıntılı uyum stratejisi
henüz hazırlanmamıştır. Raporun sınır ötesi hizmet sunumu serbestisine ilişkin bölümünde, bu
konuda yeni bir gelişme olmadığı vurgulanmış ve ticaret siciline kayıt olma, ruhsat veya izin alma
şartları gibi konularda AB Müktesebatıyla uyumsuzluğun halen devam ettiği ve bir üye ülkede
halihazırda faaliyet gösteren hizmet sunucularının, çalışma ve ikamet izni almadan önce bu tür
zorunlulukları yerine getirme şartına tabi tutulduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, raporda 2006/123
sayılı Hizmetler Direktifi ile uyum sağlanması hususunda adım atılmadığının altı çizilmiştir.
Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak ise, karşılıklı tanımaya ve mesleki niteliklerin
akademik niteliklerden ayrılması hususunda bir ilerleme kaydedilmediği ve mevcut idari yapıların
sadece akademik niteliklerin tanınmasına imkân verdiği vurgulanmıştır. Raporda ele alınan
bir diğer konu ise, mesleki niteliklerin tanınmasına dair 2005/36 sayılı direktifin uygulanması
konusunda yaşanan belirsizliktir. Bu kapsamda, söz konusu direktifin uygulanması amacıyla
Türkiye’nin bir temas noktasını (sorumlu kuruluş) henüz belirlemediği vurgulanmıştır.
3 Ekim 2005 tarihinde başlayan AB-Türkiye müzakere sürecinde 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin
Türkiye İlerleme Raporlarında “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Faslı’na ilişkin
yapılan değerlendirmelere baktığımızda, iki ilerleme raporunda da bu fasla ilişkin uyumun
“başlangıç” aşamasında olduğunun özellikle vurguladığını görmekteyiz. Söz konusu raporlarda
özellikle iş kurma hakkı ve geçici nitelikte hizmet sunumuna ilişkin olarak uyum çalışmalarının
istenen düzeyde gerçekleştirilmediğinin altı çizilmiştir. Bu konuda özellikle 2009 İlerleme
Raporuna baktığımızda, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Faslı’na ilişkin tüm
alanlarda AB müktesebatı ile uyumun yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, özellikle
mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ve geçici nitelikte hizmet sunumu alanlarında yetkili
kuruluşların çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede geçici nitelikte hizmet sunumuna
ilişkin olarak 2006/123 sayılı Hizmetler Direktifi ile uyum sağlanması hususunda Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan çalışmaların 2010 yılı sonu itibarıyla
tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması alanında Mesleki

Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda
özellikle 2009 İlerleme Raporunda belirtilen “mesleki niteliklerin akademik niteliklerden ayrılması
hususunda bir ilerleme kaydedilmediği ve mevcut idari yapıların sadece akademik niteliklerin
tanınmasına imkân verdiği” şeklindeki tespite ilişkin ilerleme sağlanması beklenmektedir. Ayrıca,
2009 İlerleme Raporunda yer alan “mesleki niteliklerin tanınmasına dair 2005/36 sayılı direktifin
uygulanması amacıyla Türkiye’nin bir temas noktasını (sorumlu kuruluş) henüz belirlemediği”
şeklindeki tespit hâlihazırda karşılanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, söz konusu direktife
yönelik uyum çalışmaları ve uygulama konusunda temas noktası olarak belirlenmiştir.

BÖLÜM IV: ATAD KARARLARI ÇERÇEVESİNDE YERLEŞME HAKKI VE
HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI

Bu bölümde yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin örnek ATAD kararları
incelenecek ve Topluluk Hukuku tarafından garanti altına alınan hizmet sunma özgürlüğü
alanında ATAD’ın yaklaşımı ortaya konacaktır.
Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanında ATAD kararlarının incelenmesinin başlıca
nedeni, AB Hukukunun kararlar hukuku (case-law) olma özelliğini göstermesidir (Tekinalp,
2000, s.66). Bu kapsamda, ATAD’a Topluluğun kurucu antlaşmalarını ve diğer önemli Topluluk
Hukuku belgelerini yorumlama ve bu antlaşmalar ile belgelerde yer alan kavramların ve ilkelerin
içeriğini tanımlama görevi verilmiştir. Ayrıca, ATAD’ın Ankara Anlaşması ve Katma Protokol’ü
Topluluk Hukuku kapsamında değerlendirmesi ve bu anlaşmaların yorumunda kendisini yetkili
bir yargılama makamı olarak kabul etmesi, yerleşme hakkı ve hizmet sunum serbestisi alanında
ki ATAD kararlarının incelenmesi gereğini açıkça ortaya koymaktadır (Baykal, 2007, s.3).
ATA ile güvence altına alınan hizmet sunma özgürlüğünün temel noktasını teşkil eden “hizmet”
kavramının neleri içerdiği ve bu çerçevede hangi faaliyetlerin “hizmet” sunumu kapsamında
değerlendirildiğinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Topluluk Hukukunu oluşturan
belgelerde hizmet sunumundan bahsedilmesi; ancak hizmet kavramının içeriğinin açık bir
şekilde belirtilmemesi, bu konuda çeşitli uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
ATA, hizmet edimi kavramının nihai bir tanımını vermemekte; fakat hangi faaliyetlerin hizmet
kavramı kapsamına girebileceğine ilişkin çeşitli örnekler vermektedir. Buna göre, hizmetler
“özellikle” sınaî ve ticari nitelikteki faaliyetleri, el sanatları ile serbest meslek faaliyetlerini
kapsamaktadır. Ayrıca, malların, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımına ilişkin hükümler
tarafından düzenlenmeyen faaliyetler de ATA’ya göre hizmetler gibi değerlendirilmektedir. Bu
noktada, Topluluk Hukuku’nun kurucu antlaşmasının, hizmet kavramını ele alırken, iki önemli
dayanak noktası tespit ettiğini görmekteyiz.
Bununla birlikte, ATA’da belirtilen hükümler, hizmet kavramının içeriğinin belirlenmesi için yeterli
değildir. Öncelikle, ATA’nın hangi faaliyetlerin hizmet olarak nitelendirilebileceğine ilişkin verdiği
örnekler ve ilgili madde metninde yer alan “özellikle” ifadesi, bu maddede belirtilen faaliyetlerin
sınırlayıcı bir şekilde tespit edilmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, teknolojinin ilerlemesi
ve özellikle bankacılık sektöründe ortaya çıkan yeni mali hizmet türleri, hizmet kavramının
kapsamında sadece ATA’da yer alan hizmet türlerinin yer aldığının ileri sürülmesine imkan
vermemektedir. Bununla birlikte, toplumsal hayatta yaşanan gelişmeler de tarafların ihtiyaçlarının
çeşitlenmesine ve bu nedenle taraflar arasında yapılan sözleşmelerin niteliğinin farklılaşmasına

neden olmuştur. Dolayısıyla klasik sözleşme türlerinin dışında gelişen ve değişen ihtiyaçları
karşılayacak nitelikte sözleşmeler ve bu sözleşmelere dayanarak verilen hizmet ilişkileri ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle, ATAD’ın hangi faaliyetleri hizmet kavramı kapsamında değerlendirdiğinin
bilinmesinde fayda bulunmaktadır.
Konuya ilişkin bir diğer önemli husus ise, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne yönelik
kısıtlamaların ortaklık hukuku açısından değerlendirilmesinin gerekliliğidir. Bu çerçevede, ev
sahibi üye devletin öngördüğü uygulamaların hangi ölçüde yerleşme hakkı ve hizmet sunma
özgürlüğünü kısıtladığının belirlenmesi önem taşımaktadır.

A. ABDÜLNASIR SAVAŞ KARARI7
ATAD’ın 11 Mayıs 2000 tarihli ve 37/98 sayılı Abdülnasır Savaş kararı, ortaklık hukuku kapsamında
yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünün ATAD tarafından ne şekilde yorumlandığının
ortaya konulması açısından önemli bir karardır.
Abdülnasır Savaş ve eşi, 22 Aralık 1984 tarihinde bir aylık ziyaretçi vizesiyle İngiltere’ye turist
olarak giriş yapmıştır. Savaş ailesinin İngiliz Konsolosluğundan temin ettiği vizenin üzerinde,
İngiltere’de çalışmalarını, herhangi bir işle ilgilenmelerini veya mesleki faaliyet yürütmelerini
yasaklayan bir kayıt bulunmaktadır. Savaş çifti, bir aylık sürenin 21 Ocak 1985’te sona ermesine
rağmen, İngiltere’de kalmaya devam etmiştir. İngiliz kanunlarına göre, turist vizesiyle ülkeye
giren kişilerin ücretli bir işte çalışmak suretiyle hizmet sunması mümkün olmadığından; 21
Ocak 1985’ten itibaren Savaş çifti İngiliz göçmen mevzuatını ihlal etmeye başlamıştır.
1989 yılında Savaş, yetkili makamlardan çalışma izni almaksızın bir gömlek atölyesi işletmeye
başlamıştır. 1991’de ise, Savaş çifti İngiltere’nin yetkili makamına (Göç ve Vatandaşlık Dairesi)
başvurarak, oturma izni talep etmiştir. Göç ve Vatandaşlık Dairesi ise bu başvuruyu reddetmiş
ve Savaş çiftinin sınırdışı edilmesini sağlamak için girişimde bulunmuştur.
İngiliz Göç ve Vatandaşlık Dairesi’nden gelen talebi inceleyen yetkili makam, “uzun süreli
ikamet etme imtiyazlı uygulaması”nın somut olayda geçerli olup olmadığını ele almıştır. Bu
uygulamaya göre iki farklı kriter göz önüne alınarak, 10 ve 14 yıllık süreler dahilinde başvurular
incelenmektedir. Bu kapsamda, 10 yıl süresince “devamlı ve yasal” bir şekilde İngiltere’de
ikamet eden veya 14 yıl boyunca “yasal olup olmadığına bakılmadan devamlı” bir şekilde
İngiltere’de ikamet eden kişiye “bir süreye bağlı olmaksızın” ülkede kalma hakkı tanınmaktadır.
Bu doğrultuda sınırdışı talebini inceleyen yetkili makam, İngiliz göçmen yasalarına göre, oturma
izni talep etmek için gerekli şartların somut olayda mevcut olmadığını belirtmiş ve Savaş çiftinin
göçmenlere ilişkin mevzuatı ihlal ettiğini öne sürerek, 21 Mart 1994 tarihinde sınırdışı edilmesine
karar vermiştir.
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Bu noktada somut olayda dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus ise, Savaş’ın 1992
ve 1994’te iki lokantanın işletmeciliğine başlamış olmasıdır. Sınırdışı edilme kararını takiben,
Savaş çifti, 29 Mart 1994’te itirazı incelemeye yetkili makama başvurmuş ve bu karara itiraz
etmiştir. Buna karşın, yetkili makam 13 Aralık 1994’te sınırdışı edilme kararına yapılan itirazı
reddetmiştir. Red kararı üzerine Savaş çiftinin, göçmenlerle ilgili davalara bakmakla yükümlü
olan bir üst mahkemeye yaptıkları itiraz başvurusu, süre şartına uyulmaması nedeniyle kabul
edilmemiştir.
Savaş ve eşi, sürecin İngiliz göçmen mevzuatı çerçevesinde ele alınmasından dolayı, kendi
aleyhlerine işlediğini görmüş ve 1995’te konunun ortaklık hukuku kapsamında incelenmesi için
girişimde bulunmuştur. Bu çerçevede Savaş çifti, Ankara Antlaşması’nın ekini oluşturan Katma
Protokol’ün “Kişilerin ve Hizmetlerin Dolaşımı” başlığını taşıyan 2. bölümünün 41.maddesini öne
sürmüş ve Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, akit tarafların yerleşme hakkı
ve hizmet sunma özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlamalar getiremeyeceğini belirtmiştir. Savaş
ve eşi, Katma Protokol’ün 41.maddesine dayanarak, İngiltere açısından Katma Protokol’ün
yürürlüğe giriş tarihinin, İngiltere’nin AB’ye katılım tarihi olan 1 Ocak 1973 olduğunu ileri sürmüş
ve aynı tarihte yürürlüğe giren Göçmenlik Yasası’nın (HC 510 sayılı yasa) turist vizesiyle giriş
yapan kişilerin iş kurmak amacıyla İngiltere’de yerleşmek için izin talebinde bulunmasına imkân
verdiğini beyan etmiştir.
Söz konusu iddiayı inceleyen yetkili İngiliz mahkemesi ise, Savaş çiftinin bir aylık turist vizesinin
süresi geçtikten sonra oturma izni talep ettiğini belirtmiş ve vize süresinin 21 Ocak 1985’te
sona erdiğini; buna karşın oturma izni talebinin 6 yıl sonra 1991’de ise yapıldığını öne sürerek,
Savaş’ın yasadışı olarak İngiltere’de kaldığı sırada oturma izni talep etmesinin Göçmenlik
Yasası’na aykırı olduğunu tespit etmiştir. İngiliz Mahkemesi’ne göre, başvuruyu yaptıkları
tarihte İngiltere’de yasal olarak kalma statüsü içinde bulunmayan Savaş çiftinin, HC 510 sayılı
Göçmenlik Yasası’nın tanıdığı haklardan yararlanması mümkün değildir.
Savaş çifti, yaptıkları bu başvurunun da reddi üzerine, 1996’da İngiltere Kraliyet Yüksek
Mahkemesi’ne başvurmuş ve kararın yeniden incelenmesini talep etmiştir. Savaş ve eşi, HC 510
sayılı İngiliz Göçmenlik Yasası’nın ilgili maddesinin (madde 21) dikkate alınmadığını öne sürmüş
ve bu nedenle yasanın göçmenlere tanıdığı haklardan yararlanmalarının önünün kesildiğini
beyan etmiştir. Ayrıca, Göçmenlik Yasası’nın ilgili maddesinin oturma izni başvurusunun
yapıldığı tarihte, bu başvuruyu yapan göçmenin statüsünü dikkate almadığını iddia eden Savaş
ve eşi, yasanın bu nedenle kendi aleyhlerine yorumlanamayacağını ifade etmiştir. Savaş çiftinin
iddiasına göre, 1991 yılında oturma izni için talepte bulundukları sırada, İngiltere’de yasadışı
olarak kalmakta olmalarının somut olayda bir önemi bulunmamaktadır.

Savaş çiftinin İngiltere Kraliyet Yüksek Mahkemesi’ne taşıdığı davada dayandıkları bir diğer
önemli husus ise Katma Protokol’ün yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü düzenleyen
41.maddesi ile Ankara Anlaşması’nın yerleşme hakkını düzenleyen 13.maddesidir. Bu
maddeye dayanan Savaş ve eşi, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne yönelik bir yeni
kısıtlamanın geçerli olmayacağını belirtmiş ve Katma Protokol’ün 41.maddesinin taraf ülkelerde
doğrudan uygulanabilir bir etkiye sahip olduğunu ileri sürmüştür. Savaş ve eşi ayrıca, yetkili
İngiliz makamının verdiği sınırdışı etme kararının da orantısız bir ceza kararı olduğunu iddia
etmiştir.
İngiltere Kraliyet Yüksek Mahkemesi, oturma izni başvurusunu incelemeye yetkili olan makamın,
başvuruyu yapan göçmenlerin mevcut statülerini dikkate almadan, oturma izni vermesinin
İngiliz mevzuatına aykırı olduğunu belirtmiş ve bu nedenle yasadışı olarak İngiltere’de kalmakta
olan göçmenlere oturma izni verilemeyeceğini beyan etmiştir. Ayrıca, İngiltere Kraliyet Yüksek
Mahkemesi’ne göre, yasadışı olarak İngiltere’de kalmakta olan bir göçmenin, Ankara Anlaşması
ile Katma Protokol’e dayanarak, HC 510 sayılı İngiliz Göçmenlik Yasası’nın kendisine oturma
izni hakkı tanıdığını öne sürmesi hukuka aykırıdır. Yüksek Mahkeme, yaptığı değerlendirmede
1 Ocak 1973 tarihli HC 510 sayılı İngiliz Göçmenlik Yasası’nın oturma izni talebi konusunda
göçmenlere tanıdığı hakkın, sadece yasal olarak İngiltere’de kalmakta olan göçmenler için
geçerli olduğunu açıkça vurgulamıştır. Ayrıca, Yüksek Mahkeme, İngiltere’nin göç mevzuatına
ilişkin düzenlemeleri ihlal eden Savaş gibi bir yabancı için sınır dışı etme niteliğinde bir kararın
verilebileceğini beyan etmiştir.
Bununla birlikte, İngiltere Kraliyet Yüksek Mahkemesi ortaklık hukukunun temelini oluşturan
Ankara Anlaşması ile Katma Protokol’ün, İngiliz ulusal hukukunun üstünde olup olmadığı
konusunda şüpheye düşmüş ve ön karar prosedürü uyarınca, ATAD’a başvuruda bulunmuştur.
İngiltere Kraliyet Yüksek Mahkemesi’ni ATAD’a başvuruda bulunmaya iten neden, Ankara
Anlaşması’nın Savaş gibi bir üye ülkenin sınırları içinde yasa dışı bir şekilde kalmaya devam
eden yabancılara yerleşme ve iş kurma alanında haklar tanıyıp tanımayacağı hususudur.
Başvuru kapsamında İngiltere Kraliyet Yüksek Mahkemesi, ATAD’a altı soru yöneltmiştir. Ortaklık
hukuku açısından özellikle iki soru önem taşımaktadır. İngiltere Kraliyet Yüksek Mahkemesi,
bu çerçevede Ankara Anlaşması ile Katma Protokol’ün yerleşme hakkı ve hizmet sunma
özgürlüğünü düzenleyen ilgili maddelerinin doğrudan etkiye sahip olup olmadığını ve bu
konuda Ankara Anlaşması ile Katma Protokol’ün, bir üye ülkenin göçmen yasalarına aykırı bir
şekilde, o ülkede kalmakta olan Türk göçmenlerini kapsayıp kapsamadığını sormuş ve somut
olayın bu çerçevede yorumlanmasını istemiştir.
ATAD’ın davaya ilişkin verdiği kararın detaylı bir şekilde incelenmesinden önce, hukuk
sözcüsünün görüşünün kısaca belirtilmesinde fayda bulunmaktadır.

“Hukuk sözcüsü Antonio la Pergola, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının doğrudan uygulanabilir
nitelikte kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş; bununla birlikte, bu davada, başvurucunun gereken izinleri
almaksızın iş kurduğunu, bu nedenle, Savaş gibi, ülkeye turist olarak giren ve çalışması yasak olan bir Türk
vatandaşının Ankara Anlaşması’nın ilgili düzenlemelerine dayanarak hak iddia etmesinin mümkün olmadığı
sonucuna varmıştır. (Kaplan, 2008, s.123).”

Hukuk sözcüsünün görüşünün, Savaş’ın aleyhine olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar
bağlayıcı bir etkisi bulunmasa da, söz konusu görüş, ülkeye giriş ve ülkede kalma hususunda
ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, üye ülkenin iç hukukunun geçerli olması gerektiği düşüncesine
dayanmaktadır. Ayrıca, hukuk sözcüsünün görüşünün, kendi içinde tutarlı olmadığı açıktır.
Çünkü, söz konusu görüşte Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının, üye ülkenin iç
hukukunda doğrudan uygulanabilir bir etkiye sahip olduğu belirtilmekle birlikte, 1 Ocak 1973
tarihli HC 510 sayılı İngiliz Göçmenlik Yasası’nın oturma izni talebi konusunda göçmenlere
tanıdığı haklardan bahsedilmemiş ve böylece Katma Protokol’de yer alan “standstill” hükmünün
somut olaydaki etkisi göz ardı edilmiştir.
ATAD, İngiltere Kraliyet Yüksek Mahkemesi’nin ön sorun prosedürü uyarınca yönelttiği sorulara
ilişkin yanıtında, öncelikle Ankara Anlaşması’nı ele almıştır. ATAD’a göre, Ankara Anlaşması’nın
yerleşme özgürlüğünü düzenleyen 13. maddesinin doğrudan etkisine ilişkin olarak ilk aşamada
Ankara Anlaşması’nın 12. maddesi incelenmelidir. Buna göre, Ankara Anlaşması’nın 12.
maddesinde aşamalı bir program öngörülmektedir. Bununla birlikte, Ankara Anlaşması’nın 12. ve
13. maddelerinin yerleşme özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların ortadan kaldırılması konusunda
ATA’ya atıfta bulunduğu belirtilmiş ve Ankara Anlaşması’nın bu amacın gerçekleşmesi için
kesin kurallar tesis etmediği ifade edilmiştir. Bu çerçevede Ankara Anlaşması’nın 12. maddesine
göre, akit taraflar, aralarında kişilerin serbest dolaşımını kademeli olarak gerçekleştirmek için
ATA’nın ilgili maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır. Aynı Anlaşma’nın 13. maddesine
göre ise, akit taraflar, yerleşme özgürlüğü alanındaki kısıtlamaları aralarında kaldırmak için
ATA’nın ilgili maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır. Söz konusu maddelere dayanarak
yorum yapan ATAD, yerleşme özgürlüğüne ilişkin olarak Ankara Anlaşması’nda yeterince açık
düzenlemelerin bulunmadığını belirtmiştir.
Bununla birlikte, ATAD, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının doğrudan uygulanabilir
nitelikte olduğuna hükmetmiştir. Buna göre, akit taraflar aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin
serbest edinimine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar.
Ayrıca, ATAD Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının yanı sıra aynı maddenin 2.fıkrasını
da ele almış ve bu fıkranın doğrudan uygulanabilir olmadığını tespit etmiştir. ATAD’a göre,
Katma Protokol’ün 41. maddesinin 2. fıkrası, Ankara Anlaşması’nın yerleşme özgürlüğünü

düzenleyen 13. maddesinin uygulanmasına ilişkin prosedürü ele almakta ve bu konuda Ortaklık
Konseyi’ne yetki vermektedir. Bu kapsamda, Ortaklık Konseyi yerleşme hakkı ve iş kurma
özgürlüğü alanına ilişkin sınırlamaların kaldırılması hususunda bir karar vermediğinden; ATAD,
Katma Protokol’ün 41. maddesinin 2. fıkrasının, bu konuda doğrudan uygulanabilir bir etkiye
sahip olmadığının altını çizmiştir. ATAD’a göre, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 2. fıkrası,
bireylerin hukuki durumuna doğrudan etkide bulunmamaktadır. Söz konusu maddenin ilgili
fıkrasının bireylerin hukuki durumunu etkilemesi için Ortaklık Konseyi’nin mutlaka bu alanda bir
karar vermesi gerekmektedir.
ATAD’ın yargılama sonucunda verdiği hükmü şu şekilde özetleyebiliriz:
a) Ankara Anlaşması’nın yerleşme özgürlüğünü düzenleyen 13. maddesi ile yerleşme ve hizmet
sunma özgürlüğü alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasında uygulanacak usulleri tespit etme
konusunda Ortaklık Konseyi’ne yetki veren Katma Protokol’ün 41. maddesinin 2. fıkrası, üye
devletlerin iç hukuklarında doğrudan uygulanabilir bir etkiye sahip değildir.
b) Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrası doğrudan uygulanabilir niteliktedir ve bu
nedenle bu maddenin üye devletlerin iç hukukunda uygulanması için başka bir hukuki
işleme gerek bulunmamaktadır.
c) Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrası, bir üye devletin göçmenlik hukukuna ilişkin iç
mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde o ülkenin topraklarında kalan ve kendi ad ve hesabına
bağımsız bir işyeri açmak yoluyla faaliyette bulunan bir Türk vatandaşına, o ülkede yerleşme
ve iş kurma hakkını doğrudan tanımamaktadır.
d) Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrası, açık ve şartsız bir şekilde, Katma Protokol’ün
yürürlük tarihinden itibaren ev sahibi ülkenin Türk vatandaşlarına yerleşme ve iş kurma hakları
konusunda yeni sınırlamalar içeren mevzuat düzenlemeleri yapmasını yasaklamıştır. Bununla
birlikte, dava süresince ev sahibi ülkede davacılara uygulanan göçmenlik mevzuatına ilişkin
kuralların, Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan kurallara göre daha az
elverişli olup olmadığının tespiti konusunda üye devletin ulusal mahkemesi yetkilidir.
Söz konusu davada en önemli husus, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının doğrudan
uygulanabilir nitelikte olduğunun vurgulanmış olmasıdır. ATAD’ın, bir üye devlete giriş yapan Türk
vatandaşının haklarına yönelik, Katma Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üye devletin
herhangi bir sınırlama getiremeyeceğini koşulsuz bir şekilde kabul etmesi ve üye ülkedeki Türk
vatandaşının Katma Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihi itibarıyla sahip olduğu hakların, Katma
Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasındaki “stand-still” hükmü nedeniyle, mevcut durumdan
daha geriye götürülemeyeceğini öngörmesi, söz konusu maddenin doğrudan uygulanabilir
olduğunun ilk kez açıklanması bakımından büyük önem arz etmektedir.

B. MEHMET SOYSAL VE HALIL İBRAHİM SAVATLI KARARI8
Soysal ve Savatlı, Türkiye’de ikamet eden ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında faaliyet
gösteren bir Türk şirketi adına çalışan Türk vatandaşlarıdır. Her ikisi de Almanya’da kayıtlı bir
Alman şirketine ait olan kamyonları kullanmaktadır.
2000 yılına kadar vize başvurularını kabul eden Almanya, Türkiye’de kayıtlı kamyonların
sürücüleri olarak her iki Türk vatandaşının Almanya’da hizmet sunabilmesi için birer giriş vizesi
düzenlemektedir. Bununla birlikte, Soysal ve Savatlı’nın kullandıkları kamyonların Almanya’da
kayıtlı olduğunun tespit edilmesinden sonra, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 2001
ve 2002 yılları boyunca yapılan vize başvurularını kabul etmemiştir. Bunun üzerine, Soysal ve
Savatlı, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun vize başvurularının reddi kararına karşı
Berlin İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davacılar, uluslararası eşya taşımacılığı alanında
faaliyet gösteren ve bu amaçla hizmet sunan kamyon sürücüleri olarak, Almanya’ya vizesiz
girme haklarının bulunduğunu iddia etmiştir. Soysal ve Savatlı, bu iddialarını, Katma Protokol’de
yer alan “standstill” hükmüne dayandırmışlar ve bu hükmün Katma Protokol’ün üye devlette
yürürlüğe girdiği (1 Ocak 1973) tarihte uygulanmakta olan koşullardan daha az elverişli
koşulların, Türk vatandaşlarına uygulanmasını yasakladığını ifade etmişlerdir. Soysal ve Savatlı,
buna göre, Katma Protokol’ün Almanya’da yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 1973’te geçerli
olan Almanya’nın ülkeye giriş şartlarını düzenleyen mevzuatının, uluslararası eşya taşımacılığı
alanında faaliyet gösteren kamyon sürücüleri için “vize gerektirmediğini” beyan etmiş ve vize
zorunluluğunun 1980 yılında getirildiğini öne sürmüştür.
Davacıların iddiasına göre, Katma Protokol’de yer alan “standstill” hükmünün, 1 Ocak 1973’ten
sonra kabul edilen 539/2001 sayılı Tüzük çerçevesinde öngörülen vize zorunluluğuna ilişkin
düzenlemeye göre de “öncelikle uygulanması” gerekmektedir. Bu kapsamda, davacılar,
normlar hiyerarşisi açısından ortaklık hukukunun en önemli kaynaklarından birini teşkil eden
Katma Protokol’ün, 539/2001 sayılı Tüzük’ün üzerinde yer aldığını iddia etmiştir.
Soysal ve Savatlı’nın Berlin İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın 3 Temmuz 2002 tarihli kararla
reddedilmesi üzerine, davacılar Berlin-Brandenburg Üst İdare Mahkemesi’nde temyize gitmiştir.
Berlin-Brandenburg Üst İdare Mahkemesi ise, davanın sonucunun Katma Protokol’ün 41.
maddesinin 1.fıkrasının yorumuna bağlı olduğu görüşünü ortaya koymuştur.
Bu kapsamda, Berlin-Brandenburg Üst İdare Mahkemesi davacıların Almanya’da yasal bir
şekilde hizmet sunmakta olan ve kayıtlı ofisi Türkiye’de bulunan bir şirkete bağlı olarak çalışan
kamyon sürücüleri olduğunu belirtmiştir. Mahkemeye göre, çalışanlara işe ilişkin emir ve talimat
verme hakkı, Alman şirketi adına çalıştıkları süre boyunca bile, onları istihdam eden Türk
şirketince kullanılmaktadır. Ayrıca, mahkeme, bu nedenle Alman hukukuna göre izne tabi olan
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dışardan çalışma sözleşmesi çerçevesinde, davacıların çalışmalarını eşya taşımada kullanılan
kamyonların adının kayıtlı olduğu Alman şirketi adına yürütmediklerini vurgulamıştır.
Mahkeme, 317/01 ve 369/01 sayılı “Abatay ve Diğerleri” Davası’nda verilen kararın ilgili
paragrafına göre davacılar gibi Türk işçilerinin, yapılan faaliyet bağlamında Katma Protokol’ün
41. maddesinin 1.fıkrasının dikkate alınması için başvuruda bulunabileceğini belirtmiştir.
Mahkemeye göre, Katma Protokol’ün Almanya’da yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 1973’te
karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı işinde çalışan Türk işçilerinin, Alman topraklarına
vizesiz girme hakkı bulunmaktadır; çünkü Alman hukukunda vize zorunluluğu 1 Temmuz
1980’den itibaren uygulamaya konulmuştur.
Mahkeme, yabancılar hukukuna ilişkin ulusal mevzuatta veya AB mevzuatında vize
zorunluluğunun uygulanmasının, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının anlamı
kapsamında hizmet sunma özgürlüğüne getirilen yeni kısıtlamalardan biri olarak değerlendirilip
değerlendirilmeyeceği konusunda ATAD’ın bir içtihadının bulunmadığını beyan etmiştir.
Mahkemeye göre, bu konuya ilişkin iki farklı yorum bulunmaktadır. Bunlardan ilkine göre, Savaş
Davası’nda alınan karar, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının yorumunu desteklemekte
ve bu tedbirin ev sahibi ülkeye giriş yapma ve ülkede ikamet etme bağlamında dahi, “mevcut
durumun kötüleştirilmesine ilişkin genel bir yasaklama” olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
konudaki diğer yorum ise, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının, Türk vatandaşlarının
konumunu şu veya bu şekilde etkileme kapasitesi olan üye devletlerin genel yasama yetkisini
engellemeyeceği şeklindedir.
Bu kapsamda, Berlin-Brandenburg Üst İdare Mahkemesi, dava sürecinin durdurulmasına karar
vermiş ve ön karar prosedürüne göre ATAD’a iki soru yöneltmiştir. Söz konusu sorulardan ilki,
Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının, Almanya’da kayıtlı bir kamyonun sürücüsü olarak
bir Türk firması adına uluslararası eşya taşımacılığı işinde çalışan bir Türk vatandaşının, Katma
Protokol’ün Almanya’da yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 1973’te ülkeye vizesiz girmesine
izin verilse dahi, ilgili Alman mevzuatı ve 539/2001 sayılı Tüzük çerçevesinde Almanya’ya
giriş yapabilmek için Schengen vizesine sahip olmak zorundaysa, bu durum hizmet sunma
özgürlüğüne getirilen bir kısıtlama olarak yorumlanabilir mi şeklindedir. Diğer soru ise, ilk soruya
verilen yanıtın olumlu olması halinde, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının, ilk soruda
belirtilen Türk vatandaşlarının Almanya’ya giriş yapmak için vizeye gerek duymadığı şeklinde
yorumlanmasının mümkün olup olmadığıdır.
ATAD, yargılama sonucunda verdiği kararda, öncelikle davacıların durumunun net bir şekilde
ortaya konulması gerektiğini belirtmiş ve davacıların Türkiye’de ikamet etmekte olduğunu
ve merkezi Türkiye’de bulunan bir uluslararası eşya taşımacılığı şirketi tarafından istihdam

edildiklerini ve Almanya’da kayıtlı bulunan kamyonları kullanarak düzenli aralıklarla Türkiye ve
Almanya arasında eşya taşıma faaliyetini yürüttüklerini ifade etmiştir. Bu bağlamda, ön karar
prosedürüne başvuran Berlin-Brandenburg Üst İdare Mahkemesi’nin, davacıların ve şirketin
faaliyetlerinin yasal olduğunu tespit ettiğinin altı çizilmiştir.
ATAD, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının kapsamının net bir şekilde belirlenmesi
hususunda öncelikle bu konuda ki içtihata bakılması gerektiğini ve bu çerçevede bu hükmün
doğrudan uygulanabilir bir etkisinin olduğunu vurgulamıştır. ATAD’a göre, Katma Protokol’ün
41. maddesinin 1.fıkrasına ilişkin “Abatay ve Diğerleri”, “Savaş” ve “Tüm ve Darı” davalarında
verilen kararlar gereğince, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasındaki “stand-still”
hükmü, “açıkça, kesin, şartsız ve şüpheye yer bırakmayan” bir şekilde taraflara mevzuatlarında
yapacakları değişiklikler konusunda yükümlülük getirmektedir. ATAD, Katma Protokol’ün 41.
maddesinin 1.fıkrasındaki “stand-still” hükmünün doğrudan uygulanabilir bir etkiye sahip
olması nedeniyle, Türk vatandaşlarının bu hükme dayanarak, üye devletlerin mahkemeleri
önünde haklarını ileri sürebileceğini beyan etmiştir.
ATAD’a göre, merkezi Türkiye’de bulunan bir şirket tarafından istihdam edilen Türk kamyon
sürücüleri, Almanya’da yasalara uygun bir şekilde hizmet sunmaktadır. İçtihat hukukuna atıf
yapmaya devam eden ATAD, her ne kadar Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasındaki
“stand-still” hükmünün, Türk vatandaşlarına “Topluluk hukuku temelinde” yerleşme, iş kurma
ve üye devlete girişler konusunda doğrudan haklar verilmesini içermediğini belirtse de, bu
hükmün, bir Türk vatandaşının üye devletin topraklarında ekonomik faaliyet yürütmesine (hizmet
sunmasına) ilişkin Katma Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihi itibarıyla sahip olduğu hakların, bu
tarihten sonra daha ağırlaştırıcı şartlara bağlanamayacağını ve bu haklarla sağlanan imkanların
geriye götürülemeyeceğini açıkça öngördüğünün altını çizmiştir.
Bu kapsamda, ATAD, Katma Protokol’ün üye devlette yürürlüğe girmesinden sonra, “standstill” hükmüne göre, üye devletin, kendi hesabına bağımsız bir işyeri kurmak isteyen Türk
vatandaşlarının bu amaçla ülkeye kabul edilmesine ilişkin maddi ve usuli şartlarla ilgili olarak
yerleşme ve iş kurma hakkı alanında yeni sınırlamalar öngörmesinin mümkün olmadığını beyan
etmiştir.
ATAD, söz konusu davaya ilişkin olarak, içtihat hukukuna yaptığı atıfların ardından, Katma
Protokol’ün Almanya’da yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 1973’te karayolu ile uluslararası
eşya taşımacılığı alanında çalışan Türk işçilerinin, Alman topraklarına vizesiz girme hakkının
bulunduğunu ve ancak 1 Temmuz 1980’de Almanya’nın uluslararası eşya taşımacılığı alanında
görev yapan yabancılar için vize alma zorunluluğunu getiren bir mevzuat değişikliği yaptığını
hatırlatmıştır.

ATAD, Almanya’da 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren ve yabancılara ilişkin mevzuatta
değişiklik yapan 539/2001 sayılı Tüzük’ün, Almanya’ya giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarının
vize almasını mecburi kıldığını belirtmiştir. Bu kapsamda, ATAD, söz konusu tüzükte öngörülen
vize zorunluluğunun, tüzükte yer alan başlangıç kısmındaki ifadeye göre, ATA’nın 62. maddesinde
belirtilen “özgürlük, güvenlik ve adalet” ortamının oluşturulmasına ilişkin hükümlerle doğrudan
bağlantılı olduğunu vurgulamıştır.
ATAD’a göre, Ankara Anlaşması ve ortaklık hukukuna dayanarak, bir üye devlette hizmet
sunmak isteyen Türk vatandaşları için diğer AB üyesi vatandaşlardan talep edilmeyen vize gibi
ek şartların öngörülmesi, yerleşme ve iş kurma özgürlüğünün tam anlamıyla uygulanmasını
zorlaştırmaktadır. Çünkü vize alınması için gerekli prosedürler, Türk vatandaşlarına idari ve mali
yükler getirmekte ve söz konusu vizenin sınırlı bir süre için geçerli olması da bu işlemlerin
tekrarlanmasını gerektirmektedir. Ayrıca, vize başvurusunun reddi halinde, yerleşme ve iş
kurma hakkının uygulanması mümkün olmamaktadır.
Bu çerçevede ATAD, 539/2001 sayılı Tüzük kapsamında öngörülen mevzuat hükümlerinin,
Katma Protokol’ün Almanya’da yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 1973’te geçerli olan
hükümler kıyaslandığında, ortaklık hukukunun tanıdığı haklardan faydalanmak isteyen Türk
vatandaşlarının yerleşme ve iş kurma alanındaki hakları konusunda daha ağır koşullar içerdiğini
açık bir şekilde belirtmiştir. Bu koşullar altında, ATAD’a göre, 539/2001 sayılı Tüzük kapsamında
öngörülen mevzuat hükümleri, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasındaki “stand-still”
hükmü anlamında, Türkiye’de ikamet eden ve Almanya’da yasalara uygun bir şekilde hizmet
sunan Türk vatandaşları için “yeni bir kısıtlama” niteliğini taşımaktadır.
Ayrıca, ATAD, Almanya’da yürürlükte olan 539/2001 sayılı Tüzük’ün, Topluluk hukukunda ikincil
bir mevzuat niteliği taşıdığının altını çizmiş ve söz konusu Tüzük hükümlerinin, Topluluğun
akdettiği uluslararası anlaşmaların önceliği kapsamında, ancak bu anlaşmalarla uyumlu olduğu
ölçüde dikkate alınabileceğini vurgulamıştır.
ATAD, ön karar prosedürüne başvuran Berlin-Brandenburg Üst İdare Mahkemesi’nin, Katma
Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasının uygulanmasının, Türk vatandaşlarının konumunu şu
veya bu şekilde etkileme kapasitesi olan üye devletlerin genel yasama yetkisini engellemesi
konusunda ileri sürdüğü görüşün de kabul edilemeyeceğini açıkça ifade etmiştir.
ATAD’ın kararında değindiği bir diğer konu ise, Katma Protokol’ün 59. maddesine ilişkin durumdur.
ATAD, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrasındaki “stand-still” hükmüne dayanarak,
yerleşme ve iş kurma hakkına ilişkin kuralların, Topluluk vatandaşları ile Türk vatandaşlarına
farklı şekilde uygulanması halinde, Türk vatandaşlarının diğerlerine göre ortaklık hukukunun
sağladığı haklar nedeniyle daha avantajlı bir konuma geçebileceğini belirtmiş; bununla birlikte

böyle bir durumun Katma Protokol’ün 59. maddesine aykırı olacağını vurgulamıştır. Çünkü,
Katma Protokol’ün 59. maddesine göre, bu Protokolün kapsamına giren alanlarda, Türkiye,
üye devletlerin, Topluluğu kuran anlaşma uyarınca birbirlerine tanıdıklarından daha elverişli bir
işlemden yararlanamaz.
Belirtilen görüşler ışığında ATAD, dava sonucunda şu karara varmıştır: “23 Kasım 1970’de
Brüksel’de imzalanmış olan ve Topluluk adına 19 Aralık 1972 tarihli 2760/72/AT sayılı Konsey
Tüzüğü ile onaylanan ve teyit edilen Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.fıkrası, bu Protokolün
yürürlüğe girmesinden sonra, davacılar gibi Türk vatandaşlarının Türkiye’de yerleşik olan bir
şirket adına hizmet sunmak amacıyla bir üye devletin topraklarına giriş yapmak için vize alması
zorunluluğunun uygulanmasının engellendiği, çünkü söz konusu tarihte (Katma Protokol’ün
Almanya’da yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 1973) “vize zorunluluğunun mevcut olmadığı”
şeklinde yorumlanabilir.”
ATAD’ın Soysal ve Savatlı Davası’na ilişkin verdiği karar, ortaklık hukuku çerçevesinde hizmet
sunma özgürlüğünün kapsamının belirlenmesi ve özellikle hizmet sunma özgürlüğüne
getirilebilecek kısıtlamaların niteliğinin tespiti açısından çok önemlidir. Söz konusu kararla ilk
kez “vize mecburiyetinin”, hizmet sunma özgürlüğünün tam anlamıyla uygulanmasına bir engel
teşkil edeceği belirtilmiştir. Böylece, üye devletin yetkili makamının vize prosedürlerini gereksiz
yere uzatması veya objektif olmayan nedenlerle vize başvurusunu reddetmesi yoluyla, hizmet
sunma özgürlüğünü kısıtlamasının önüne geçilmiştir.
Bununla birlikte, söz konusu kararın tüm üye devletlerde Türk vatandaşlarına yönelik vize
uygulamasını kaldırmadığı açıktır. ATAD, Almanya örneğinde, Katma Protokol’ün Almanya’da
yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 1973’teki durum ile davacıların vize başvurusunu yaptığı
tarihteki durumu ele almış ve iki uygulamayı kıyaslamıştır. Bu kıyaslama sonucunda, 1 Ocak
1973’teki uygulamanın, Türk vatandaşlarının lehine olduğunu tespit ederek, bu tarihten sonra
getirilen vize zorunluluğunun, yerleşme ve iş kurma hakkına ilişkin yeni bir kısıtlama teşkil ettiğini
belirtmiştir. Bu kapsamda, vize zorunluluğu konusunda, ATAD’ın bu kararından çıkarılması
gereken sonuç, her bir üye devletin vize konusundaki uygulamalarının ayrı ayrı ele alınarak, her
devlette Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihin esas alınması ve bu tarihten itibaren o üye
devletin vize mevzuatının bu alanda yeni bir sınırlama getirip getirmediğinin ortaya konulmasının
gerektiğidir. Bu nedenle, öncelikle Katma Protokol’ün imzalandığı sırada AB üyesi olan Almanya,
Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya’nın o tarihteki vize mevzuatı ile daha sonraki
uygulamalarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve bu inceleme sonucunda varsa bu alanda
yapılmış olan sınırlayıcı düzenlemelerin tespit edilerek, yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.
Söz konusu karar çerçevesinde getirilen bu yükümlülük, sadece Katma Protokol’ün imzalandığı
sırada AB üyesi olan devletleri değil, daha sonra AB’ye katılan ülkeleri de bağlayıcı bir nitelik
taşımaktadır. Bu nedenle, AB üyesi her devletin Katma Protokol’ün kendi ülkelerinde yürürlüğe

giriş tarihini temel alarak, bu tarihten itibaren Türk vatandaşlarına yönelik öngörülen vize
uygulamalarını kaldırmaları gerekecektir. Dolayısıyla, ATAD’ın Soysal ve Savatlı Davası’na ilişkin
verdiği kararla birlikte, AB üyesi devletlerin Türk vatandaşlarına uyguladığı vizenin otomatik bir
şekilde kalktığının ileri sürülmesi yanlıştır.
Bununla birlikte, ATAD’ın Soysal ve Savatlı kararının, vize uygulamasının hizmet sunma
özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama teşkil ettiğini tespit ederken; dikkate aldığı “idari ve mali
yük” kriterinin geniş bir şekilde yorumlanması mümkündür. Söz konusu kararda ATAD, vize
alınması için gerekli prosedürlerin, Türk vatandaşlarına idari ve mali yükler getirmekte olduğunu
ve söz konusu vizenin sınırlı bir süre için geçerli olmasının da bu işlemlerin tekrarlanmasını
gerektirdiğini; ayrıca, vize başvurusunun reddi halinde, yerleşme ve iş kurma hakkının
uygulanmasının mümkün olmayacağına işaret etmiştir. Bu çerçevede, vize uygulamasının
kaldırılması için öngörülen bu kriterin, Türk vatandaşlarının bir üye devlette yerleşme ve iş kurma
hakkını engellemek veya zorlaştırmak amacıyla öngörülebilecek başka işlemler ve uygulamalar
için de geçerli olacağını kabul etmek uygundur. Üye devletler, Türk vatandaşlarının ortaklık
hukukunun kendilerine tanıdığı haklardan faydalanmasını önlemek amacıyla vize uygulaması
dışında çeşitli idari prosedürler öngörebilir ve bu prosedürler de vize uygulamasının doğurduğu
sonuçları ortaya çıkarabilir.
Bu nedenle, ATAD’ın aldığı kararın sadece vize uygulaması için geçerli olacağını kabul etmek,
lâfzî bir yorumla yetinmek anlamına gelecektir. Oysa kararın lâfzî yorumundan ziyade, gai
(amaçsal) yorumuna gidilmeli ve bu kararın sadece vize uygulamasını değil; vize uygulaması ile
aynı etkiye sahip olabilecek tüm işlem ve uygulamaları kapsadığını kabul etmek doğru olacaktır.
Aksi takdirde, üye devletin yerleşme ve hizmet sunma özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla “vize”
başlığını taşımayan; fakat Türk vatandaşlarına yönelik açık bir sınırlama getiren diğer işlem ve
uygulamalarının geçerli olacağının kabul edilmesi gerekecektir. Dolayısıyla, kararın sadece vize
uygulamasının kaldırılması şeklinde yorumlanması, kararın nihai hedefine ters düşmektedir.
Çünkü ATAD’ın bu kararı verirken amaçladığı husus, üye devletlerin ortaklık hukuku kapsamında
kendilerine yüklenen yükümlülükleri ihlal etmek amacıyla işlemler yapmasının önüne geçmektir.
Bu nedenle, vize uygulaması ile aynı sınırlayıcı etkiye sahip tüm işlem ve prosedürlerin bu
çerçevede ele alınması ve Katma Protokol’ün üye devlette yürürlüğe girişi tarihinden itibaren,
Türk vatandaşlarının yerleşme ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin haklarında bir gerilemeye
neden olup olmadığının tespit edilmesi uygun olacaktır.
ATAD’ın Soysal ve Savatlı kararının bir diğer boyutu ise, ülkemizin bu kararla birlikte ne gibi
bir yükümlülük altına girdiğinin ele alınmasıdır. Ortaklık hukukunun temel belgelerinden biri
olan Katma Protokol, yerleşme ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin kısıtlamaların kaldırılması
konusunda her iki tarafa da yükümlülük getirmektedir. Bu çerçevede, Katma Protokol’ün 41.
maddesinin 1.fıkrasındaki “stand-still” hükmüne göre, “akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı

ve hizmetlerin serbest sunumuna yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar.” Dolayısıyla, söz
konusu hükme göre, bu alanda yeni sınırlamalar getirmeme yükümlülüğü, sadece AB üyesi
devletler için değil, ülkemiz için de geçerlidir. Bu nedenle, Katma Protokol’ün yürürlüğe giriş
tarihinden itibaren ülkemiz mevzuatının, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest sunumu alanında
AB vatandaşlarına yönelik düzenlemelerinin de incelenmesi gerekecektir.
Bu davaya ilişkin olarak değinilmesi gereken bir diğer nokta ise, davanın AB üyesi devletler
için getirdiği “Katma Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren uygulamaya konulan ve
yerleşme hakkı ile hizmet sunma özgürlüğü alanında yeni kısıtlamalar” içeren uygulamaların ve
düzenlemelerin akıbetine ilişkin durumun, nihai sonuca ulaşmasının çok uzun zaman alacağının
belli olmasıdır. Gerçekten de, her bir üye devletin bu alanda mevzuatlarını incelemesi ve gerekli
değişiklikleri yapmasını kısa bir sürede beklemek mümkün değildir. Bu nedenle, ortaklık hukuku
çerçevesinde bu sorunun kısa bir zamanda giderilmesi için Ankara Anlaşması hükümlerine
dayanarak, Ortaklık Konseyi’nin harekete geçmesi ve bu doğrultuda tüm tarafları bağlayacak
bir karar alması uygun olacaktır. Zira Katma Protokol’ün 41. maddesinin 2.fıkrasına göre, Ankara
Anlaşması’nda yer alan ve yerleşme hakkı ile hizmet sunma özgürlüğünü düzenleyen 13. ve
14.maddeler çerçevesinde, akit tarafların yerleşme hakkı ile hizmetlerin serbest sunumundaki
kısıtlamaları aralarında aşamalı bir şekilde kaldırmaları konusunda yetki Ortaklık Konseyi’ne
verilmiştir. Bu kapsamda, Ortaklık Konseyi’nin harekete geçmesi ve ATAD’ın bu davada verdiği
karara dayanarak, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanında, Katma Protokol’ün
yürürlük tarihinden itibaren getirilen kısıtlamaların ortadan kaldırılmasına ilişkin bir karar alması
veya bir prosedür öngörmesi, hem zaman kaybının önlenmesi hem de bu alandaki belirsizliğinin
giderilmesi için faydalı olacaktır.

C. VELİ TÜM VE MEHMET DARI KARARI9
ATAD’ın yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin olarak Ortaklık Hukukuna atıf
yaptığı ve bu kapsamda Katma Protokol’ün 41/1 maddesini ele aldığı davalardan bir diğeri ise
20 Eylül 2007 tarihli ve 16/05 sayılı Veli Tüm ve Mehmet Darı kararıdır.
Veli Tüm 2001 yılında Almanya’dan, Mehmet Darı ise 1998 yılında Fransa’dan gemiyle İngiltere’ye
gelmiştir. Tüm ve Darı’nın mülteci statüsü kazanmak için yaptıkları iltica başvurusu reddedilmiş
ve 15 Haziran 1990 tarihinde Dublin’de imzalanan iltica başvurularının incelenmesine ilişkin
anlaşma gereğince her ikisi hakkında sınır dışı edilme kararı verilmiştir. Buna karşın, İngiliz
yetkili makamları bu tedbiri uygulamaya koymamıştır.
Tüm ve Darı, 1971 tarihli İngiltere Göçmen Yasası’na göre geçici olarak ülkeye kabul edilmiştir.
Söz konusu yasaya göre tanınan bu geçici izin hakkı, İngiltere’ye yasal yollardan giriş yapıldığını
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kanıtlamayan ve hak sahiplerinin başta o ülkede iş kurmalarına imkân vermeme gibi çeşitli
haklarını kısıtlayan bir durumu ifade etmektedir. Tüm ve Darı, geçici izinli statüsünden çıkmak
ve özellikle İngiltere’de kendi işlerini kurmak amacıyla giriş vizesi için başvuruda bulunmuşlardır.
Söz konusu başvuruda, Katma Protokol’de yer alan “standstill” hükmünü ileri süren ve bu
nedenle İngiltere’nin 1 Ocak 1973’ten itibaren Türk vatandaşlarının yerleşme ve iş kurma hakkına
ilişkin yeni sınırlamalar getiremeyeceğini belirten Tüm ve Darı, Katma Protokol’ün yürürlüğe
girdiği tarihte geçerli olan göçmenlik yasalarındaki hakların, daha sonra yapılan bir düzenleme
ile geriye götürülemeyeceğini iddia etmişlerdir. Buna karşın, İngiltere’nin yetkili makamı, Tüm
ve Darı’nın giriş vizesi için başvuruda bulunduğu tarihte yürürlükte olan göçmenlere ilişkin
mevzuatı dikkate aldığını belirtmiş ve buna dayanarak söz konusu başvuruyu reddetmiştir.
Tüm ve Darı, red kararı üzerine yargı yoluna başvurmuş ve söz konusu dava, İngiltere ve Galler
Yüksek Mahkemesi ile İngiltere Kraliyet İdare Mahkemesinde birleşik dava şeklinde görülmüştür.
Yargılama sonucunda mahkemenin 19 Kasım 2003 tarihinde verdiği hüküm, Tüm ve Darı’nın
lehine olmuştur.
Söz konusu hüküm, İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi’nde tekrar incelenmiş ve yapılan
temyiz yargılaması sonucunda her iki Türk vatandaşının herhangi bir hileli davranışta bulunmadığı
kararına varılmıştır. Ayrıca, mahkeme söz konusu olayda kamu düzeni, kamu güvenliği veya
kamu sağlığının korunmasını gerektirecek bir durum olmadığını da vurgulamıştır.
Temyiz yargılaması sonucunda verilen hükmün bir diğer önemli yanı ise, söz konusu hükümde
Katma Protokol’de yer alan “standstill” hükmüne atıf yapılmış olmasıdır. Temyiz mahkemesinin
kararında, davacıların Katma Protokol’un 41. maddesinin 1. fıkrasına dayanma haklarının
olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, davacıların İngiltere’de kendi işlerini kurmak amacıyla yaptığı
giriş vizesi başvurusunun 1973 tarihli Göçmen Yasası’na göre değerlendirilmesinin gerektiği
ifade edilmiştir.
Temyiz sonucunda verilen karar üzerine, İngiltere’nin yetkili makamı, konuyu ilgili İngiliz
Mahkemesi’ne götürmüştür. İngiliz Mahkemesi’nin, geçici olarak ülkeye kabul edilmiş olan ve
İngiltere’de iş kurma hakkından faydalanmak isteyen Tüm ve Darı’nın durumuna ilişkin Katma
Protokol’un 41. maddesinin 1. fıkrasının uygulanması konusunda somut bir karar alamaması
üzerine, dava ön karar usulü ile ATAD’a götürülmüştür.
Ön karar usulü kapsamında İngiliz Mahkemesi, Katma Protokol’de yer alan “standstill”
hükmünün yorumlanmasına ilişkin bir soru yöneltmiş ve bu hükmün bir üye devletin Katma
Protokol’un o üye devlette yürürlüğe girdiği tarihteki duruma göre, kendi ad ve hesabına bir
işyeri kurmak amacıyla ülkesine yerleşmek isteyen bir Türk vatandaşı için öngördüğü yeni
kısıtlamaların, yerleşme hakkına ilişkin şartların ağırlaştırılması yasağına aykırı bir davranış
olarak ele alınıp alınamayacağının değerlendirilmesini istemiştir.

ATAD’da görülen davada, İngiliz Hükümeti, Tüm ve Darı gibi yabancıların yasal bir şekilde
İngiltere topraklarına giriş yapmadığını ve bu nedenle Katma Protokol’de yer alan “standstill”
hükmünden faydalanmalarının mümkün olmadığını iddia etmiştir. İngiliz Hükümeti’ne göre,
Katma Protokol’un 41. maddesinin 1. fıkrasının uygulanabilmesi için 37/98 sayılı Savaş
Davası’nda olduğu gibi, üye ülkeye yasal yollardan giriş yapmak ve ülkede iş kurmak amacıyla
yerleşme hakkı talep etmek gerekmektedir. Bu kapsamda, Tüm ve Darı’nın yasal olmayan
yollarla İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra, kendi işlerini kurmak amacıyla giriş vizesi için başvuruda
bulunmalarının, İngiltere’nin göçmenlere ilişkin mevzuatına uygun olmadığı ileri sürülmüştür.
Buna dayanan İngiliz Hükümeti, ülkeye hava veya deniz yolu ile yasal giriş yollarını düzenleyen
1971 tarihli Göçmenlik Yasası’nın 11.maddesinin somut olayda uygulanamayacağını belirtmiş
ve 1 Ocak 1973 tarihindeki göçmenlik mevzuatına göre daha sınırlayıcı hükümler içeren
1994 tarihli düzenlemelerin geçerli olacağını iddia etmiştir. Göç ve yerleşme hukukuna ilişkin
1994 tarihli mevzuat, İngiltere’de işyeri kurmak amacıyla yerleşmek isteyen yabancı devlet
vatandaşlarının, ülkeye yasal yollardan giriş yaptıklarını kanıtlamalarını şart koşmaktadır.
İngiliz Hükümeti, ülkeye yasal yollardan giriş yapma ile iş kurmak amacıyla başvuruda bulunma
arasındaki ilişkiyi açık şekilde vurgulamış ve bu çerçevede Katma Protokol’de yer alan “standstill”
hükmünün, İngiltere’ye yasal olmayan şekilde giriş yapan kişilere uygulanamayacağını
belirtmiştir. Ayrıca, İngiliz Hükümeti’nin iddiasında yer alan bir diğer önemli husus ise, yabancı
devlet vatandaşlarına tanınan geçici izin hakkı ile ülkeye yasal yollardan giriş yapanlara tanınan
ve bağımsız iş yeri kurma hakkını içeren giriş vizesi arasındaki ayrımdır. Buna göre, geçici
izin hakkı, yabancı devlet vatandaşının İngiltere’ye yasal yollardan giriş yaptığına bir karine
oluşturmaz ve hak sahibine İngiltere’de yerleşme ve iş kurma hakkı vermez.
Söz konusu yargılamada, İngiliz Hükümeti ayrıca, İngiltere’ye iltica hakkından yararlanamayan
Tüm ve Darı’nın, Katma Protokol’ün “standstill” hükmünün sağladığı imkânlardan
faydalanmasının mümkün olmadığını ileri sürmüştür. Davada, Hollanda İngiliz Hükümeti’nin
tezlerini desteklemiştir.
Tüm ve Darı ise, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının doğrudan bir üye devlette
yerleşme ve iş kurma hakkı ile ülkeye giriş hakkını içermediğini ve bu konuların üye devletin iç
hukukuna bağlı olduğunu kabul ettiklerini belirtmiştir. Bununla birlikte, Katma Protokol’ün 41.
maddesinin 1. fıkrasının, Türk vatandaşlarının bir üye devlete giriş yapmalarına ilişkin şartlar
gibi, yerleşme ve iş kurma hakkıyla ilişkili olan hususları da kapsadığını iddia etmişlerdir. Ayrıca,
bu konuda Barkoci ve Malik Davası gibi örnek davaları da ileri sürmüşlerdir. Bu çerçevede, Tüm
ve Darı, İngiltere’de kendi işlerini kurmak amacıyla yaptıkları giriş vizesi başvurusunun, 1 Ocak
1973 tarihindeki göçmenlik mevzuatına göre daha sınırlayıcı hükümler içermeyen, 1971 tarihli
Göçmenlik Yasası’na göre değerlendirilmesinin gerektiğini ileri sürmüştür.

Tüm ve Darı, söz konusu davada şu hususlara dayanmıştır:
a) Somut olayda, yerleşme ve iş kurma hakkına ilişkin kısıtlamaların aşamalı bir şekilde
ortadan kaldırılmasını amaçlayan Ankara Anlaşması’nın ve Katma Protokol’ün ilkelerinin
göz önünde tutulması ve bu kapsamda yorum yapılmasının gerekliliği,
b) Topluluk Hukuku kapsamında, yerleşme ve iş kurma hakkının ATAD tarafından üye
ülkeye giriş şartları açısından da ele alındığı ve özellikle Ankara Anlaşması’nın yerleşme
özgürlüğünü düzenleyen 13. maddesinin de dikkate alınarak, Katma Protokol’ün
“standstill” hükmünün bu şekilde yorumlanmasının doğru olacağı,
c) Üye devletin, Türk vatandaşlarının ülkeye giriş şartlarını ağırlaştıran iç hukuk düzenlemeleri
yapması halinde, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının anlamsız hale geleceği,
d) Katma Protokol’ün “standstill” hükmünün ve AB-Türkiye Ortaklık Hukukuna ilişkin
mevzuatın sadece yerleşme ve iş kurma hakkı ile ilgili şartları düzenlediği şeklinde
yorumlanmasının doğru olmadığı ve söz konusu mevzuata ilişkin hükümlerin üye devlete
giriş şartlarını da içerdiğinin dikkate alınması.
Yukarda belirtilen dayanak noktaları ışığında Tüm ve Darı, Ankara Anlaşması’nın ve Katma
Protokol’ün ilgili hükümlerinin dikkate alınarak, İngiltere’de kendi işlerini kurmak amacıyla
yaptıkları giriş vizesi başvurularının kabul edilmesi gerektiğini iddia etmiştir.
Tüm ve Darı’nın bu iddiasını Slovakya Hükümeti ve Avrupa Komisyonu desteklemiştir.
ATAD’ın dava sonunda verdiği kararın incelenmesinden önce hukuk sözcüsünün görüşünün
hangi doğrultuda olduğunun bilinmesinde fayda bulunmaktadır. Hukuk sözcüsü L.A.Geelhoed,
somut olayda İngiliz Hükümeti’nin yaklaşımını desteklemiş ve bir Türk vatandaşının Katma
Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının sağladığı imkandan faydalanabilmesi için iki şartın
karşılanmış olmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştır. Buna göre, Katma Protokol’ün “standstill”
hükmünün olayda uygulanabilmesi için, Türk vatandaşının üye devlete yasal yollardan giriş
yapması ve yasal bir şekilde ülkede bulunması gerekmektedir. Hukuk sözcüsü, ülkeye giriş
koşulları ve yerleşme şartları konusunda ev sahibi üye devletin iç hukukunun uygulanacağının
altını çizmiştir.
Hukuk sözcüsüne göre, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının kapsamının net bir
şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Yerleşme hakkının, ülkeye giriş şartlarını düzenleyen iç
hukuk düzenlemelerini de kapsadığını ileri süren Tüm ve Darı, bu iddiasını Ankara Anlaşması’nın
yerleşme özgürlüğünü düzenleyen 13. Maddesine dayandırmakta ve ATA’nın 43. Maddesinin
(yeni madde 49) de bu konuda rehber bir ilke teşkil ettiğini belirtmektedir. Bu kapsamda, Tüm ve
Darı, ATAD’ın ATA’nın 43. Maddesine (yeni madde 49) ilişkin olarak verdiği önceki kararlarında,
üye devletler arasında yerleşme hakkının tam anlamıyla uygulanabilmesi için, üye ülkeye giriş

koşullarının da buna imkan vermesinin gerektiğine işaret ettiğini belirtmiştir. Hukuk sözcüsü,
Tüm ve Darı’nın, söz konusu durumun Ortaklık Hukuku açısından da bu şekilde uygulanması
gerektiği konusundaki iddiasına katılmadığını ifade etmiştir. Hukuk sözcüsüne göre, yerleşme
ve iş kurma hakkına ilişkin Topluluk hukuku düzenlemeleri ile Ortaklık Hukuku’ndaki durum
birbirinden farklıdır. Bu nedenle, Tüm ve Darı’nın, Barkoci ve Malik Davası’nı örnek göstermesinin
doğru olmadığını vurgulayan hukuk sözcüsü, Barkoci ve Malik Davası’nda yerleşme hakkını
ülkeye giriş şartları ile bağlantılı kabul eden uygulamanın Topluluk içinde geçerli bir uygulama
olduğunu ve söz konusu durumun Topluluk ile bir üçüncü devlet arasındaki ortaklık hukuku
bakımından geçerli bir örnek teşkil etmediğini ileri sürmüştür. Hukuk sözcüsü, buna gerekçe
olarak, Topluluk hukuku için yerleşme ve iş kurma özgürlüğünün temel işlevinin gerçek anlamda
bütünleşmiş bir iç Pazar oluşturmak olduğunu; fakat ortaklık hukuku bakımından ana hedefin
Ankara Anlaşması’nın 2. maddesinin 1. fıkrasında “Türk halkının istihdam seviyesinin ve yaşam
standartlarının yükselmesini sağlamak gereğini göz önünde tutarak, taraflar arasındaki ticari ve
ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi” şeklinde ifade edilmesini göstermiştir. Hukuk sözcüsüne
göre, ortaklık hukukunda temel hedef, ileri bir tarihte gerçekleşmesi öngörülen Türkiye’nin AB’ye
katılımını, Türk halkının yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunarak kolaylaştırmaktır.
Hukuk sözcüsü, Topluluk hukuku ile ortaklık hukukunun yerleşme hakkına ilişkin hükümlerinin
doğrudan uygulanması konusunda da farklı düzenlemeler içerdiğini ileri sürmüş ve Topluluk
hukuku kapsamında yerleşme hakkıyla ilgili hükümlerin doğrudan uygulanabilir olduğunu
belirtmiş; fakat Savaş kararında da belirtildiği üzere, “Katma Protokol’ün 41. maddesinin
1.fıkrasının, bir üye devletin göçmenlik hukukuna ilişkin iç mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde
o ülkenin topraklarında kalan ve kendi ad ve hesabına bağımsız bir işyeri açmak yoluyla faaliyette
bulunan bir Türk vatandaşına, o ülkede yerleşme ve iş kurma hakkını doğrudan tanımadığını”
vurgulamıştır. Hukuk sözcüsüne göre, üye devlet vatandaşlarının aksine, Türk vatandaşları üye
devlette yerleşme konusunda doğrudan bir hakka sahip değildir.
Hukuk sözcüsü, bu kapsamda Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının, Türk
vatandaşlarının bir üye devlete girişini düzenleyen kuralları içermediğini ve bu nedenle üye
devletin ülkeye giriş koşullarına ilişkin düzenleme yaparken, her hangi bir kısıtlayıcı hükümle
bağlı olmadığını açıkça vurgulamıştır.
ATAD, yargılama sonucunda İngiliz Mahkemesi’ne verdiği yanıtta, 1971 tarihli Göçmenlik
Yasası’na göre, Tüm ve Darı’nın, İngiltere’ye girişlerinin resmi yollardan gerçekleşmediğinin
açık olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının üye
ülkelerdeki doğrudan etkisinin tartışma konusu olmadığı ve Katma Protokol’ün taraflara açık,
kesin ve şartsız bir şekilde yükümlülükler getirdiği ifade edilmiştir.

ATAD, Katma Protokol’ün “standstill” hükmünün, Tüm ve Darı gibi Türk vatandaşlarının Ankara
Anlaşması’nın ilkeleri ışığında iş kurmak amacıyla üye devlete giriş yapmaları durumuna
uygulanması halinde, İngiltere’nin yetkili makamlarının giriş vizesi başvurusuna ilişkin
aldığı kararın, Katma Protokol anlamında “yeni bir sınırlama” olarak ele alınması gerektiğini
vurgulamıştır. ATAD, buna gerekçe olarak 1 Ekim 1994’ten itibaren yürürlükte olan ve Türk
vatandaşlarının İngiltere’ye girişlerini önemli ölçüde kısıtlayan ve gerekli prosedürler açısından
daha ağır şartlara bağlayan göçmenlik mevzuatının, 1 Ocak 1973’te Katma Protokol’ün
yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut iç hukuk düzenlemelerine göre daha olumsuz unsurlar
içermesini göstermiştir.
ATAD, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının lâfzî yorumunun dikkate alınması
gerektiğini öne sürmüş ve söz konusu hükmün, üye devletlerin yerleşme hakkı ve iş kurma
özgürlüğü alanında yapacağı iç hukuk düzenlemelerine açık bir sınır koyduğunu vurgulamıştır.
Üye devlete girişlerin düzenlenmesine uygulanacak hukuk açısından, ATAD kural olarak ev
sahibi üye devletin iç hukukunun geçerli olacağını belirtmiş; fakat Katma Protokol’ün 41.
maddesinin 1. fıkrasının yerleşme hakkı ve iş kurma özgürlüğü çerçevesinde birtakım yan
hakları da kapsayabileceğini ifade etmiştir.
ATAD’a göre, İngiliz Hükümeti’nin ülkeye girişler konusunda Savaş kararına dayanarak sadece
yasal yollardan giriş yapan yabancı kişilerin Katma Protokol’ün “standstill” hükmüne dayanarak
hak ileri sürebileceğini iddia etmesi ve ülkeye girişleri düzenleyen iç mevzuatın tamamen Katma
Protokol’ün uygulama alanı dışında olduğunu öne sürmesi doğru değildir. Çünkü, yerleşmek ve
iş kurmak amacıyla bir üye devlete giriş yapılmasının mümkün olabilmesi için, yabancı kişilerin
ülkeye girişlerini düzenleyen mevzuatın sınırlayıcı hükümler içerip içermediği konusu önemlidir.
Üye devletin, ülke topraklarına girişi düzenleyen hükümlerinin kısıtlayıcı olması ve ağır şartlar
içermesi, yabancı kişilerin o ülkede yerleşmelerini ve iş kurmalarını da zorlaştırmaktadır. Bu
nedenle, ATAD, ülkeye giriş ve geçici izinli olarak kabul edilme haline uygulanacak mevzuat
hükümlerinin, yerleşme ve iş kurma hakkı ile ilgili mevzuat hükümleri ile bağlantılı olduğunu
açıkça vurgulamıştır.
ATAD’ın kararında değindiği bir diğer nokta ise, Tüm ve Darı’nın İngiltere’ye giriş konusunda
herhangi bir hileli davranışta bulunmadığının ve bu nedenle somut olayda kamu düzeni, kamu
güvenliği veya kamu sağlığının korunmasını gerektirecek bir durumun mevcut olmadığının,
temyiz yargılaması sonucunda tespit edildiğidir. Bununla birlikte, ATAD, somut olayda her iki
davacının, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının kendilerine tanıdığı hakları kötüye
kullanma gibi bir amacının olmadığını da vurgulamıştır. Kararda, Tüm ve Darı’nın, İngiltere’de
kendi işlerini kurmak amacıyla giriş vizesi için başvuruda bulunmalarının, ülkeye yasal yollardan
girmediklerinden hareketle, “hakkın kötüye kullanımı” olarak nitelendirilemeyeceğinin açıkça
altı çizilmiştir.

“Dava sonucunda ATAD’ın İkinci Dairesi’nin verdiği kararın metni şu şekildedir: 23 Kasım 1970 tarihinde
Brüksel’de imzalanan ve 2760/72 sayılı tüzükle 19 Aralık 1972 tarihinde Avrupa Topluluğu ile yapılan,
adil bulunarak onaylanan Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. Fıkrasının yorumunda, hükmün üye
devlette yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, ilk defa o ülkeye gelerek orada iş kurmak için yerleşmek isteyen
Türk vatandaşı için, yerleşim özgürlüğünü kısıtlayan ve bununla bağlantılı olarak maddi ve usuli koşullar
bakımından yeni ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi yasaklanmıştır.” (Aksoy, 2007, s.17-18).”

Söz konusu davanın en önemli sonucu, ATAD’ın Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasının
uygulama alanına ilişkin uyuşmazlığı kesin bir şekilde gidermesi ve ev sahibi üye devletin,
ülkeye girişler konusunda uyguladığı mevzuatın da bu kapsamda değerlendirileceğini açıkça
vurgulamasıdır. Bu kararla birlikte, üye devletlerin yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü
alanında doğrudan uygulayamadığı kısıtlamaları, ülkeye giriş koşullarına ilişkin mevzuata
koyarak dolaylı yoldan gerçekleştirmelerinin önü kesilmiştir. Dolayısıyla, ATAD’ın bu davadaki
kararı ile birlikte, üye devletlerin dolaylı bir şekilde yerleşme ve hizmet sunma özgürlüğünün
sınırlanmasına ilişkin iç hukuk düzenlemeleri yapması, Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1.
fıkrası anlamında “yeni bir kısıtlama” olarak görülecektir. Çünkü, ATAD, bu kararıyla yerleşme
hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanındaki mevzuatın, ülkeye giriş koşullarına ilişkin
mevzuattan bağımsız ve tamamen ayrı olarak ele alınamayacağını belirtmiş ve bu nedenle üye
devletlerin ülkeye giriş koşullarına ilişkin mevzuatta öngördüğü ağır şartların, yerleşme hakkı ve
hizmet sunma özgürlüğü alanında “kısıtlama” olarak değerlendirileceğini ifade etmiştir.
Ayrıca, davada dikkati çeken bir diğer nokta ise, her iki tarafın tezlerini ATAD’ın Savaş
Davası’nda verdiği karara dayandırmasıdır. Tüm ve Darı, Savaş Davası’nda Katma Protokol’ün
41. maddesinin 1. fıkrasının doğrudan uygulanabilir olduğunun açıkça vurgulandığını öne
sürmüştür. Buna karşın, İngiliz Hükümeti ise, Savaş Davası’nda, Katma Protokol’ün 41.
maddesinin 1. fıkrasının, bir üye devletin göçmenlik hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerine
aykırı olarak üye ülkenin topraklarında kalan ve bağımsız işyeri kurarak ekonomik faaliyette
bulunan Türk vatandaşlarına, o ülkede yerleşme ve iş kurma hakkını tanımadığının belirtildiğini
ileri sürmüştür. Ortaklık hukukunun yorumlanması konusunda birbirine tamamen zıt konumlarda
olan tarafların, tezlerini ispatlamak amacıyla aynı davanın kararına dayanmaları, Savaş
Davası’nda verilen kararda ATAD’ın taraflar arasındaki dengeyi sağlarken, ne kadar hassas
davrandığını da ortaya koymaktadır.

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
AB-Türkiye müzakere sürecinde 3. Faslı oluşturan “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum
Serbestisi”nin önemi, hizmet sektörünün gerek AB gerek Türk ekonomisindeki ağırlıklı
konumundan kaynaklanmaktadır. Hizmet sektörü, AB ve Türk ekonomilerinde ekonomik
kalkınmanın taşıyıcısı olarak istihdama ve ekonomiye yaptığı katma değer açısından lider
konumundadır. Bu nedenle, söz konusu faslın müzakereye açılması halinde AB mevzuatına
uyum sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek mevzuat değişiklikleri, sadece idari ve yasal
düzeyde değil, iktisadi ve ticari hayat açısından da çok önemli etkiler doğuracaktır. Dolayısıyla,
“İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi” Müzakere Faslını diğer müzakere başlıklarından
ayıran en önemli husus, bu fasıl kapsamında yapılacak mevzuat değişikliklerinin, ülkemizdeki
günlük hayata yansımalarının daha fazla olacak olmasıdır. “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum
Serbestisi” Faslını, diğer müzakere başlıklarından ayıran bir diğer husus ise, bu faslın ABTürkiye Ortaklık Hukuku ile doğrudan ilgili olmasıdır. Bu nedenle, iş kurma hakkı ve hizmet
sunma özgürlüğü alanında Ortaklık Hukuku kapsamında verilen ATAD kararları da bu faslın
değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü konusunun iki boyutta ele alınması gerekmektedir.
Bu çerçevede yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü, öncelikle AB-Türkiye Ortaklık
Hukuku ile ilgilidir. Nitekim, Ortaklık Hukuku’nun temel belgelerini oluşturan Ankara Andlaşması
ve Katma Protokol, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin hükümler içermektedir.
Konunun bir diğer boyutu ise, AB-Türkiye müzakere sürecine ilişkindir. Müzakere süreci
kapsamında 3. Faslı oluşturan yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanında yapılması
gerekenler ise, bu alandaki Topluluk müktesebatı ile uyumun sağlanmasına yönelik mevzuat
uyum çalışmalarıdır.
Konunun iki açıdan ele alınmasının gerekliliği hususunda öncelikle incelenmesi gereken nokta,
Ortaklık Hukuku ile müzakere sürecinin birbirleriyle doğrudan ilişkili olmamasıdır. Dolayısıyla
her iki alandaki gelişmeleri aynı kapsamda değerlendirmek doğru değildir.
Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü konusunu müzakere süreci boyutunda ele
aldığımızda, AB Komisyonu tarafından hazırlanan yıllık Türkiye İlerleme Raporlarında, bu
alandaki gelişmelerin yeterli bulunmadığının tespit edildiğini görmekteyiz. Özellikle 2009 Türkiye
İlerleme Raporunda, “iş kurma hakkı, sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi ve mesleki niteliklerin
karşılıklı tanınması” alanlarında yapılan mevzuat uyum çalışmalarının istenilen düzeyde olmadığı
ve genel olarak bu fasıldaki uyumun başlangıç aşamasında olduğu vurgulanmaktadır.
Bununla birlikte, 2008 Ulusal Programı ile birlikte, 3. Fasıl kapsamında yapılan mevzuat
uyum çalışmalarında bir hareketlilik gözlemlenmektedir. Bu kapsamda oluşturulan çalışma

grupları, 3.faslın temel başlıkları (yerleşme hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, posta hizmetleri
ve mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması) altında tespit edilmiş ve 2009 yılının başından
itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Bununla birlikte, çalışma gruplarının işleyiş şeklinde çeşitli
aksaklıklar görülmektedir. Öncelikle Bakanlığımızın katkıda bulunmakta olduğu “geçici hizmet
sunumu konusundaki eksikliklerin giderilmesi” alt çalışma grubu, 2009 yılında mayıs ve kasım
aylarında olmak üzere sadece iki kez toplanmıştır. Ayrıca, 2009 yılı başında faaliyete başlayan
çalışma grupları arasında yeterli düzeyde bilgi alışverişi sağlanamamıştır. Bu nedenle 3. Fasıl
kapsamında gerçekleştirilecek mevzuat uyum çalışmalarını yürüten çalışma gruplarının yılın
belli dönemlerinde genel koordinatör olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından biraraya
getirilmesi faydalı olacaktır. Böylece, mevzuat uyum çalışmalarında gelinen nokta ve yapılması
gerekenlere ilişkin bir planlamanın öngörülmesi mümkün olacaktır.
Bu fasla ilişkin müzakere sürecinde öne çıkan hususlardan biri ise, geçici nitelikte hizmet sunumu
konusudur. Söz konusu hususa 2008 Ulusal Programında da değinilmiş ve “mevzuatımızda
bulunan geçici nitelikli hizmetlerin ifasına yönelik boşluğun giderilmesi”nin gerektiği ifade
edilmiştir. Bu kapsamda, temel olarak 2006/123 sayılı “İç Pazarda Hizmetler Direktifi”nin
ana temasını oluşturan geçici nitelikte hizmet kavramının mevzuatımızda tanımlanması
gerekmektedir.
Geçici nitelikte hizmet sunumu konusunda önemli olan bir diğer husus ise, ülkemize gelerek
belli bir süre hizmet sunmak isteyen gerçek veya tüzel kişi işverenlerin, hizmet sunumu
amacıyla kendi işçilerini de getirmeleri halinde, bu işçilere uygulanacak kuralların tespiti
konusudur. Bu kapsamda, hizmet sunum serbestisini kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmayı ve
gerçek anlamda bütünleşmiş bir iç pazarın oluşmasını amaçlayan 2006/123 sayılı “İç Pazarda
Hizmetler Direktifi”nde öngörüldüğü üzere, 96/71 sayılı Hizmetlerin Sunulması Çerçevesinde
İşçilerin Görevlendirilmesine İlişkin Avrupa Birliği Direktifi’ne uyum sağlanması gerekmektedir.
Dolayısıyla, geçici nitelikte hizmet sunumu çerçevesinde ülkemizde görevlendirilecek işçilere
uygulanması gereken hükümler açısından, çalışma mevzuatımızın, 96/71 sayılı Hizmetlerin
Sunulması Çerçevesinde İşçilerin Görevlendirilmesine İlişkin Avrupa Birliği Direktifi ile
uyumlaştırılması gerekmektedir.
Müzakere sürecine ilişkin olarak belirtilmesi gereken en önemli husus ise, “İş Kurma Hakkı ve
Hizmet Sunma Serbestisi” Faslı’nın, 11 Aralık 2006 tarihinde Brüksel’de yapılan AB Genel İşler
ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısında havaalanları ve limanlarını Kıbrıs Rum Kesimi’ne açmaması
nedeniyle Türkiye ile müzakerelerde askıya alınan sekiz başlığın arasında yer almasıdır.
Dolayısıyla, bu fasıl kapsamında öngörülen tüm mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesi
halinde bile, faslın müzakereye açılması için 11 Aralık 2006 tarihinde AB Genel İşler ve Dış
İlişkiler Konseyi’nin kararlaştırdığı şartın yerine getirilmesi gündeme gelecek ve bu çerçevede
tamamlanacak olan yasal ve teknik çalışmaların akıbeti, AB’nin yetkili organlarının vereceği

bir siyasi karara bağlı kalmış olacaktır. Bununla birlikte, söz konusu durum, mevzuat uyum
çalışmalarında ülkemiz için caydırıcı bir unsur olmamalı ve 2008 Ulusal Programı’nda taahhüt
edilen tarihler dahilinde gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır. Aksi takdirde, faslın müzakereye
açılması konusunda AB’nin yetkili organlarının, mevzuat uyumuna ilişkin ek mazeretler ileri
sürmesi söz konusu olacaktır.
Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü konusunun diğer boyutu ise Ortaklık hukuku ile
ilgilidir. Bu çerçevede, ortaklık hukukunun temelini oluşturan Ankara Andlaşması ve Katma
Protokol’ün yorumu konusunda kendini yetkili gören ATAD’ın, bu alanda özellikle son dönemde
vatandaşlarımızın lehine çok önemli kararlar verdiğini görmekteyiz. ATAD’ın 228/06 sayılı Soysal
ve Savatlı Davası kararında belirttiği üzere, Almanya’nın hizmet sunmak amacıyla ülkeye giriş
yapan Türk vatandaşlarına uyguladığı vize rejiminin, ortaklık hukuku ile güvence altına alınan
hizmet sunma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar kapsamında değerlendirilmesi önemli bir
aşamadır.
Bununla birlikte, söz konusu karara ilişkin gelişmelerin takibini sadece Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile İktisadi Kalkınma Vakfı’nın oluşturduğu vize çalışma grubu yapmaktadır.
Kararın ortaklık hukuku kapsamındaki önemi ve hizmet sunma özgürlüğü alanında görülmesi
muhtemel diğer davalara örnek teşkil edecek olması nedeniyle, ülkemizin ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının yetkili temsilcilerinden oluşturulacak bir çalışma grubunun bu alandaki gelişmeleri
izlemesi yerinde olacaktır. Nitekim, Dışişleri Bakanlığı başkanlığında Haziran 2009’da yapılan
bir toplantıda, Soysal ve Savatlı Davası kararına ilişkin gelişmelerin takip edileceği belirtilmiştir.
Soysal ve Savatlı Davası kararından sonra meydana gelen gelişmeler de, konunun ülkemizin
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Söz
konusu karardan sonra, Almanya İçişleri Bakanlığı, iki genelge yayınlamış ve belli meslek
grupları için vize zorunluluğunun kaldırıldığını belirtmiştir. Ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanlığı
ise Mayıs 2009’da yayınladığı vize el kitabı ile Almanya’ya vizesiz girmek isteyen Türk
vatandaşlarının vize muafiyet formu doldurmalarını şart koşmuştur. Söz konusu uygulamaların
ne ölçüde ATAD’ın Soysal ve Savatlı Davası kararı ile uyumlu olduğunun tespit edilmesi ve bu
çerçevede gerekli girişimlerin yapılması amacıyla, ülkemizin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının
çalışma yürütmeleri zorunludur. Özellikle, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın öne sürdüğü “vize
muafiyet formu” uygulaması, hizmet sunma özgürlüğüne yönelik yeni bir kısıtlama olarak
değerlendirilebilir. Çünkü, bu uygulamaya göre Türk vatandaşlarının dolduracağı vize muafiyet
formlarının, Almanya’nın Türkiye’deki temsilciliklerince onaylanması gerekmektedir. Söz konusu
uygulamadan da görüldüğü üzere, vize muafiyet formu belgesine ilişkin prosedür, hizmet sunma
özgürlüğüne yönelik yeni bir kısıtlama olarak ele alınabilir. Ayrıca, Almanya İçişleri Bakanlığı’nın
yayınladığı genelgelerle, ATAD’ın Soysal ve Savatlı Davası kararı ile uyumlu olmayan bir şekilde
sadece belli meslek gruplarına vizesiz giriş hakkı tanıması konusunda da, ülkemiz makamlarının
girişimde bulunması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü konusunun, müzakere süreci ve
ortaklık hukuku boyutlarında birbirinden bağımsız bir şekilde ele alınması yararlı olacaktır.
Genel olarak konuyu ele aldığımızda, müzakere sürecindeki durumun olumlu bir noktada
olmadığını ve bu alanda yapılması öngörülen kapsamlı mevzuat uyum çalışmalarına rağmen,
faslın müzakereye açılmasının AB’nin siyasi bir kararına bağlı olduğunu görmekteyiz. Bununla
birlikte, ortaklık hukuku açısından ülkemizin durumu, ATAD’ın son dönemde verdiği kararlarla,
müzakere sürecine nazaran daha olumlu bir noktadadır. Dolayısıyla, yerleşme hakkı ve hizmet
sunma özgürlüğü alanında öncelikle ortaklık hukukundan doğan haklarımızın korunması için
gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bununla birlikte, müzakere süreci kapsamında gerekli uyum
çalışmalarına devam edilmeli ve faslın müzakereye açılması için siyasi nitelikli şartın dışında
tüm yasal ve teknik gereklilikler karşılanmalıdır.
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