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STA,LAR KAPSAMINDA IrİzMET TiCARETİ MÜZAıG,RELERİ BiLGi NoTU
ülkemizle karadağ arasında yürütiııecak hizınet ticareti müzakerelerinde ..GATs

modeli" bir STA metıinin esas ahnması konusunda mutabakaı sağlanmlştır.

GATs kapsamında hizmet sunumı.ı, tiiketicinin, hizmetin veya hizmet sunucusıınun
s,nır aşıp aşmiımallı, hi-anet sunucusunun gerçek veya tiizel kişi olınasına göre dört başlık
altında sınıfl andırılmıştrn

Sınırttesi hizmet sunumu (Mod l): Hizmet sunucusu veya alıcısınııı yer
değiştirmediği, yalnızca hiznetin sınıı ğtesiıe geçtiği sunum biçimidir. uzaktan ogıerune
sınıİ ötesi hizmet sunumuna omek tşkil etnektedir.

yurtdışında tiıketim (Mod 2): Bir hiznetten faydatanmak iizere, ttiketicinin sınır
aşarak hiznet sunulduğu ülkeye seyüat ettiği sunum biçimidir. yurtdışında tatil, öğenim
veya sağlık hizınetlerinden yararlanmak yurıdışında tıiketime ömek teşkit etrneneaııl Çogu
zaman yatınm ahşı söz konusudur.

Ticari vaılık (Mod 3): Hizınet sunucusunun başka bir ülkede şube, temsilcilik, yan
kurulş açmak surctiyle bu üıkede ticari vaılık göster€rek titketiciye jştıg hızrnet sunum
biçimidir. Banka şubeleri ticari vaılık yoluyla hizınet sunumuna omik teşı<il etnektedir.

. . Gerçek kişilerin varlığ (Mod a): Geçek kişilerin doğşudaıı kendileri veya yabancı bir
hiznet sunucusunun çalışanı olaıak hizırıet sunma amacıyla sınır aştığl ıiı.i" ,r.-"
biçimidir. GATS taahhüt listelerinde, hizrıet sunma amacıyıa .rn,, "ğ gerçek kişitea
bağımsE profesyoneller, şirka içi transferler, iş ziyaıeçiıeri ve sözleşmeye- u"gı, t ior,"i
sunı,ıculan kategorileri a]tında sınıflandıninıştır.

GATs çeçevesinde, taraf ülkelerin taatıhüt i§tıendikleri sektörlerde pazara giriş ve
ulusal muameleye itişkin engellerin kaldınlması amaçlanmaktadır. pazara girişı iıişkin-olara{
dÖrdü saYısat-kota bazlı, ikisi aynmcı olmak iizerc altı kategoride kısıtlamJlaı belirİ"n.ışİİ. 

-

Sayısal kısıtlar:
-Hizmet sunucularuıın sayısı
-Hizmet işlcm veya varlıklannın değeri
-Faaliyet veya çıktı miktannrn sayısı
-Hizınet sunucusu gerçek kişilerin sayısı
Aynmcılık içeren kısıtlar:
-Tiızel kişi veya ortak teşbbüs gereklilikleri
-Yabancı sermaye katılım oraıılan

Uygulamada söz konusu kısıtlar, yabancı personel istihdamına yönelik sayısal
kısıtlamalar, yönetim kurulu ve yöneticilere yönelik vatandaşlık şarttan, faaiiyet
gösterilmesine izin verilen şiıkeı tiplcri, yerli ortak şaıtı ııranmı§ı, gayrimenkul edinim
kısıtlan, kurulum Şartlan vb. Yabancılar tarafından hizmet sıınumunu zorlaştrncr dijzenlemeler
şekJinde ortaya çıknaktadır.

ulusal muamcle, yerli ve yabancı hizmet sunuculanna yönelik uygulamalann, yabancı
hizmet sunuculan için farklı ve görece zor olmamasını gerektirmektedii. yabancı gerçeı( kişi
hizmet sunucusunda ülke vatandaştarında iııanmayan ;ğitim, tecrübç şunıann,n- aranmas,,
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l. MESLEK! HizvrETLER

A Uznanlık Gerel«tirçıı Hiaetter

a Hulqü hizın*teri

b. Müasebecitilq danı.gıaıılü ve defter fufiıa hiaıetleri
c. Vergi ile ilğli hizııetleı

d. Mimaıhk hiznetleri

e. Mühendislik hiaıe eri

f. Entegre mühendislik hi2rnetleri

g. Şehiı plaııIaıııa ve peyzaj ınimaılığ hizınaleri
h. Tıbbi ve diş hekimliS hizrnetteri

i. Veterinet|ik Hiznetıeri

j, E!ıe1, hemşircler, firyoteraPisİı€r Ve sağlık göIEvlileri
taızfından sımu.lan hiznetler

k. Diğer hiznetto

B. Biıgisayaİ ve ilgili hiznetlgr

b. Yaahm uygulama hizınetleri

c. Veri iştcme hiznetleri

d. veri tabanı hizınaleri

e. Diğer hizınetter

c. Araşıırma Ve Geliştirme Hizmetlğri

a. Tabii bilimlerle ilgili AR-GE hizınetleri

b. Sosyal ve beşri bilimlerle ilgili AR-cE hizİnetleri

Ocak 20l8
ya|nızca vabndaşlaıa yönelik vergi avantajlan gibi uygulamalar ulusal muamele ilkesini ihlaleden ömeklerdir.

Hizrrıetlçrin de dahit old,ğu sTA'ıaıda ağırlıklı olarak e-ticaıete ilişkin hükümlerc deyer Verilmekte; GATS kapsamında daha spesif* 
-<!ur.nı".ey" 

gıaııen maıi hizmetıer, telekomhizmetleri, gerçğk kişilerin hareket|iliği İibi ser:toreı ;k; iı" Taraflann karşıııkıı çıkarlarld:p,l.'"*e. hukuki bğlayıcıl,,ğ a.ei*" ve iıave p.r-". 
-"ç,ı-, 

hedefleyebilen sektörelekler de mtizakere eiilebilmektcdir.

Son otaralÇ hizrnet ticarctine ilişkin miİzakereıerde sektöİıeri tanımlamak iızereyaygınlıkla kullanılan 'cpc kodlan- ana başlru". itıua.ıiie aşagıda sunulmaktadır.
Dünyı Tİcaret Örgütü'nüı llizmet §ekt6rlerİ §ınıOııdıruı Listesi (lvtTN.GNs/wı20)

SEKTÖRLER VE ALT SEKTÖRLER 
CPC NO.

86ı

862

t63

867ı

867z

E673

E674

93|2

932

9319l

a_ Bilgisayar donaııımının yerlştirilmesiyle ilğli daıışmanlık hizıneıleri 84l

842

843

8u

845+849

85ı

E52
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c. Disiplinleraıası AR-GE hizıneıleri

D. Emla§ılık Hizınetleri

ı Mülkiyet ve kifalamaya konu olan mülktğr

b. Ücret Veya sözleşme ka§ılığ gayrimerıkul hiznetleri

E. Kiralama ve Leasing Hiznetleri

a Gemilerle ilğli

b. Hava taşıdan ile ilğli
c. Diğer taşımacılık ekip,muıına ilişkin

d. Diğer makina ve ekipnanta ilgili

e. üger

F. Diğer Mesleki Hiznıetler

a Rekıa.D hizmetıcrl

b. Piyasa araştrrıası ve kamuoyu yoklanası hiznğtteri

c. Yönctim danışmarıhğ hiaçtleri
d. Yönctim daıuşııaııhğtna bagı hizrı€tlel

e. Teknik inceleme ve analiz hizmetleri

f. Taım, ormaııcılık ve avcıtığı itişkin hiznetl€r

g. aalıkçıtığ ilişkin hi2ıoeıleı

}r Madeııciliğe ilişkin hiznetter

i, lmaıaı seıdör{ırne ilişkin hianctter

j. Enerji .İ"ğıhmına yönelik hiaıetıeİ

li personeı istihdam hiznaleri

l. Soruşfuİıİıa ve güvenlik hiaıeüeıi

m. iıgiıi biıimscı ve teknik müşıürlik hiznettcri

n. Ekipman batım ve onaıım hizııetteri

(deniz, hava yolu ve diğeı utaştırma araşlann haıiç)

o. Bina temidik hinetleri

P. FotoğafçıLk hizneıleri

q. Paketleme hizrnedcri

r. Basın, yayın hizınetleri

s. Topıarıtı hianıetleri

87l

864

865

866

8676

tEl

882

883+5l ı 5

884+8t5 (E8ıı42 hariç)

887

872

873

8675

633+886ı_8866

Ocak 20lE

853

82ı

n2

83l03

83104

83l0ı+E3 ı 0z+t3l05

83ı06_E3l09

E32

E74

875

876

88442

879Q9.



l2/o| 2ol8 03 :45 FAx

. T.c. EKoNo!ıİ BAKANLIĞI

t. Diğer hiaıetıer

2.HABERLEşME HİZ\,IETLEN

A, Posta Hızmetlcri

B.,Kurye Hiaeıteri

C. Telekom0nikasyon Hizmcttcri

a Telefon Hizııett€ri

b. Paket anahtaılaıDalı veri iletişin hizı,etleri

c. Derırç anütarlaııılı veri iletişim hizneüeri

d- Tclets hizmeüeri

e. Telgraf hiaıetleri

f. Fal§lmilc hiaeıl€ri
g Özel kiratıl devıe hiactl€ri

tL Elehİonik posta

ı. s€§ıi po$a

j. Çewimiçi bilgi vc veri tabaıu yenidaı eınini
k Elekıonik ved dcğ§imi @Dt)
l. Kahıa drğeri buıımaıı faİsiııilc hi-,,.eücri

(Depolaııa ve yoltaoa, depol",ıa ve yenidğn tğnin)
ın. Kod ve protokoı dğnüşOmr

ı Çewimiçi bilgl vdveya veri işlemc (işleıııtcrin kaydı dahil)
o. Diğerled

D. Göİsel §itsel Hiactler

a" tlarEkeüi görabıtü, üdeoıcyp üıctimi vc da$tııı hizııctlerı
b. Harekeüi görtırıtıı projeksiyon hiaai
c. Radyo ve ıeleviryon hiaetloi
d. Radyo ve televizyon alıarıın hizmetlcri

e- ses Kayıt

f- Diğerleri

E. Diğer

a0005./0o16

75ıı

75ı.2

752l

75z3..

7523r.

7523r.

75z2
.752|..+7529..

75».a+75z3..

7s23lı

7 523lı

75z3ı.

75?3r.

758..

Ocık 20lt

8790

(mcvcü değiı)

843..

96ı l

9612

96l3

75z4

(mcvcut dğl)
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3.MÜTEAHHITLıK ve İLGlLl MÜHENDıSLıK HizMETLERi

A. Binalar için geneı mliteahhiılik işıeri

B. Iİ§aaİ m0hendisliğ için gcnel müteahhitlik işleri

c. Tesisaı ve mont4i işıeri

D. Blna tarnamlğıı ve biürmc işlcri

E. Diğcr

4.DAĞ[TM HİZ\,IETLERİ

A. Komisyoııculut hlagtlcıi

B. Toptaıı ücaet hiaetleri

c. perakende ticaıst hizmetıcfi

D. Franchblng

E. Diğ€,r

5. EĞiTn\ü HİauETLERİ

A. İık6ğıÇtim hiznetteri

B. orta öğptim hizıaleri

c. YtıkseköEr€tim hiEtctl€rı

D. Yetişkin eğtimi

E. Diğgİ eğitim hiaederi

6.çEVRE HİzvtETLERİ

A. Kanaıizasyon hiaıctıeri

B. Çöpledn kaldınlması hizınclleri

C. §ağıi konıoa ve benzeıi hizıretteı

D. Diğeı

7.MALİ HıZMETLER

A. TilIn sigortzcııık ve sigortacııı9 bağıı hiarctıer

a- Hayat, Kaza ve sağlık sigortası hİaığıeri
b. Hayaı dışı sigortacıtık hianctıeri

c. Reastıİans ve Retrosesyon hiaııeüeri

Ocak 20lE

5l2

. 5ı3

5l4+5 ı6

5ı7

5ı ı+5l5+5lt

62l

622

63İü632+6 ı t ır{l ı3]6|2ı

8929

92|

9a
923

924

9z9

940 ı

94o2

94o3

Eı2.1

tl2ı
8l29

8l299.
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d. Sigodacılığa yardımcı hizınetler 8140

(komisyonculuk ve acente hi2anetleri)

B, Bankacılık ve Diğer Mall Hlanetler (sigonacılık hariç)

a Halktan mevduat ve diğer geıi ödenecek fonlann kabulü 8l l l5-8'l 'l 19

b. Her ç§ıt kİ€di, tiım bunlarrn yanında tiıketi§i k edisi, gayri menkul rehini,
faktöring ve ticafi işıemıerin finaı§manı 8l 13

c. Finansal kiralarıa El 12

d_ Bütiln ödeıne ve para Fansfef hiaetleri 81 339|.

e. Garğıti ve Taühitısr Eı l99iı
f. istc, k ndi hçsabına i«cr başkası hesabını olsurı" tc€ah tistİi piy"<atla ygy6
diğeriıde olsun aşağda b€ıirtiıen aaçıarı,

-Paıa piyasası araçtan (çek]er, bono, mevduaı seİtifikalan vs.) Eı339l'

-Kambiyo 81333

-Türev üİlırıler, (fiİure ve opsiyon dahil) 8t339|.

-Döüz hıİu vc faiz araçıan El339t.

-Dçvredilebilir menhıl loymetlet 8l32l.

-Aıtın dahiı diğsr ciro edilebiliı araçlaı ve finansal kıymetleı 8 t339..

g. Sann alma taahhod{ı Ye Pıasman aracııık hizınğtı€ri ve bcnzeri 8 t 32

h. Tefecilik 81339..

i. Akifve portBy işletneciliğ 8! ı9+.l 81323.

_Koıeıitif yatınm yğneticiliğ

-Emeklilik fonu işıefuecitiğ

-EmaDet ve saklama hiatetleıi

j. Mali vaılıklar için saklama ve ukas hiznaleri El339.. veya tl3l9i.
(ınenkul kıymetler, tiİİgv üİihıl€f, ve diğer ciro edilebiliı araçlan içermelcediı.)

k MTN.TNC/W5O'nin lB maddesinde listelenen tüm faaliyetlerle ilgili darışmanlık
ve diğer yan hiznetler 813l veya Et33

l. Mali bilgilerin elde edilınçi ve ransfeıi 8l3 l
c. Diğer

8,SAĞLIKLA İLGn i VE SosYAL HiZMETLER

A. Hastane Hizrnctlcri

B. Diğer İnsan Sğığ Hiznetleri

93ll

93l9 (93l9l hariç)
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933C, Sosyal Hizınetler

D. Diğer

9. TURizM VE SEYAI{AT İLE İLGİLı HİZMETLER

A. otel ve lokantalar §emek hizınetleri d6hil)

B. seyahat acenteıeri ve tuİ operaİöİıtıgğ hiaretleri

c. Tuİisı rehb€rliğ hizrrıetıeri

D. üğer

İO-EĞLENCE, KÜLTÜR VE SPOR HİZVİETLERI

(Görsel-işiısel hizmetler dşındakileı)

A. Eğleııce hiznetlEri (ti).abo, mtlzik konserleri ve siık hizaederi diüıil) 9619

B. Haber Ajanş hiznelıerl

c. Külüphane, arşiv, milze ve diğer kütoİeı hiağler
D. sPortifve İ€k ea§yoneı hizü€tler

E. Diğcr

ı I.ULAşTIRMA HİavıE-rLERİ

A. Deniz Taşıaoa§ılığ Hizrıetleri

a- Yolcu tirırnacıılğt

b. Ytlk taşımacdıg

c. Gemilerin miiıettebüyla birlilıc kiralaıması

d_ ocmilerin bakım ve oııanmı

e. Çekme ve kurwma hizınetleri

f. Deniz taşımacııığ için destek hizııetleri

B. iç Suyollan Taşımacılığ Hiznaleri

a- Yoıcu taşımacüığ

b. Yük taşırna§ııığ

c. Gemilcrin mürcttcbaııyla birlilıe kiralaııııası

ü ccmilerin balom vğ orıanmı

e. Çekme ve kurtarma hiaetleri

f. iç Suyollanndaki ıaşımacııığa yöneıik destck hiznctleri

C. Havayolu Taşımacııı9 Hiznetteri

64|-643

747l

7472

962

963

964

72l1

12|2

7z13

8E6E..

1z|4

745.,,

122|

7z2z

7223

886E,.

7?24

,l45..
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a- Yolcu Taşımacılı9

b. Yük Taşımacılığ

c. Hava taşıtlannrn mtırettebdryıa birlike kiralanması

d_ Hava taşıtlarının bakım ve onarrmı

e. Hava ıaşım8§ılığna yöİıelık d€sıek hiaetıeri

D. Uzay Taşımacılığ Hiznedeİi

E. Demiryolu Taşımacılığ Hiznetıeri

a Yolcu taşımacılığ

b. Ylü t§tmacııığr

c. Çekme ve hııtaımı hiaetleri

d. Demiryolu taşıttanrıın bak[n ve onarırııı

e. Dcmiİyoıu taşımacıtıB destek hizgıetıeri

F. Karayolu Tşıııacılığ Hiznetled

a Yolcu taşımacıııg

b. Yilk taşımacılığ

c. Ticari aıaçlann kullanıcsıyla birlitle kiralaııması

d. Kaızyolu ekipmaıılannın bakun ve oıırımı
e. Karayoıu taşımacıhg d6tek hiağıcri

G. Boru Hatn T§ımacııığ

& Yakıt Eşımacılığ

b. Diğer malların §ınması
H. Tün Taşunacılık s€ktörleriİıe Yonelık Yafdtmçı Hiznetıer

a- Kargo teslim hirrmctleri

b. Ambar hianeıleri

c. Yük taşınacılığndaki aracılık hiacderi
d. Diğe.

I. Diğer Taşımacıtık Hizınetleri

I2.BAşKA YERE DAHİL EDiLMEMİş DİÖERHİZMETLER

Ocak 20l8

73l

132

734

E868..

746

733

7ll1

7||2

7l |3

E{ı6E..

743

7l2|+7 |z2

7l23

1l24

6l |2+tE67

144

713 ı

7l39

74l

742

748

749

95+97+98+99

]. P:|i"il* hiznet CPC altuıda yer alan birden fazla hiznet ile ilgilidir." Belinilen hizrner cPc tanlmlnda yer alan alcivitelerin bü paıçaiıru oluşfuİmatİadır.


