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İçindekiler 
 
1. AB’nin Ortak Rekabet Politikası’nın amaçları nelerdir? 

2. AB’nin Ortak Rekabet Politikası’nın esasları nelerdir? 

3. Ortak Rekabet Politikası’nın yasal dayanakları nelerdir? 

4. AB Ortak Rekabet Politikası’nın geliştirilmesinde Adalet Divanı’nın rolü nedir? 

5. Ortak Rekabet Politikası mevzuatı üye ülke yasalarını nasıl etkilemektedir?  

6. İç Pazar’da rekabeti bozan, engelleyen ve azaltan anlaşmalar ve uyumlu 

eylemlerle nasıl mücadele edilmektedir? 

7. Piyasalardaki hakim durumun kötüye kullanılması nedir? İç Pazar’la bağdaşır 

mı? 

8. Birleşme ve devralmaların rekabet açısından uygunluğu nasıl 

denetlenmektedir? 

9. Şirketlerin yanı sıra üye devletlerin de rekabeti bozmama yükümlülükleri var 

mıdır? 

10. AB Rekabet Hukuku çerçevesinde hangi tür devlet yardımlarına müsaade 

edilmektedir? Devlet Yardımları nasıl kontrol edilmektedir? 

11. Devlet yardımlarının kontrolünün şirketler düzeyindeki etkileri nelerdir? 

12. Kamu harcamaları Rekabet Politikası kapsamında değerlendirilebilir mi?  

13. Düzenlenen sektörlerin serbestleştirilmesi sürecinde Rekabet Politikası’nın 

etkileri nelerdir? 

14. Dış ticarette rekabeti bozan uygulamalar ve karşı önlemler nelerdir? 

15. Türk rekabet politikası ve devlet yardımları mevzuatı AB ile uyumlu mudur? 
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Sunuş 
 

Rekabet Politikası, özellikle Tek Pazar’da yaşanan bütünleşme süreci ile birlikte 

gittikçe daha fazla önem kazanmıştır. AB Ortak Rekabet Politikası’nın temel amacı, 

rekabeti bozduğu kabul edilen eylemleri engelleyerek, piyasa güçlerinin hakim 

olduğu, iyi işleyen bir Avrupa Tek Pazarı'nın oluşmasını sağlamaktır. Daha açık bir 

ifadeyle, Ortak Rekabet Politikası, tüketicinin dolaylı olarak faydalanabileceği piyasa 

ekonomisi mekanizmalarının daha sağlıklı işlemesini amaçlamaktadır. Avrupa 

Birliği’nin ekonomik entegrasyon sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için Ortak Rekabet 

Politikası’nın varlığı şarttır. 

 

Bununla beraber, Ortak Rekabet Politikası’nın uygulanmasında bazı güçlükler 

bulunmaktadır. Bu güçlükler, bir yandan iç pazarda adil bir rekabet ortamı temin 

ederken, bir yandan da AB şirketlerinin dünya piyasasındaki rekabet güçlerini 

azaltmamak ve hatta artırmak gibi, birbiri ile bağdaşması zor hedefler arasında denge 

kurulması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. AB’nin Ortak Rekabet Politikası, 

değişen şartlara, bu amaçlar etrafında uyum sağlayacak şekilde geliştirilmektedir. 

 

Türkiye’nin yükümlülüklerinin toplamı olarak görülmesi gereken uyum sürecinin, 

sadece yapılan yasal düzenlemeler ile sınırlı olmadığı açıktır. Bu düzenlemelerin 

uygulanması ise, her düzeyde içselleştirilerek hayat geçirilmesi ile mümkün olacaktır. 

Bu çalışma, konunun karmaşık yapısını göz önüne alarak, “AB’nin Rekabet 

Politikası”nı mümkün olan en basit şekilde sunmayı hedeflemektedir. 
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1. AB’nin Ortak Rekabet Politikası’nın amaçları nelerdir? 
 

Tarih boyunca, ekonomilerin gelişmesine bağlı olarak serbest ve adil rekabetin 

toplumların refahı ve ekonomik gelişmesi üzerindeki olumlu etkileri daha iyi 

anlaşılmış; rekabet kurallarının gerekip gerekmediği üzerinde çeşitli teoriler 

geliştirilmiştir. Pratikte özellikle ölçekler büyüdükçe, ekonomik aktörlerin zaman 

zaman serbest ve adil rekabeti bozucu eylemler içine girebildikleri görülmektedir. 

Günümüzde, -karşı görüşü savunan kesimler de mevcut olmakla birlikte- genelde bu 

tür eylemlerin, ortak yararı azalttığı, bu nedenle de engellenmesi gerektiğine 

inanılmaktadır. AB Ortak Rekabet Politikası’nın temel amacı da, rekabeti bozduğu 

kabul edilen eylemleri engelleyerek, piyasa güçlerinin hakim olduğu, iyi işleyen bir 

Avrupa İç Pazarı'nın oluşmasını sağlamaktır. Daha da açarsak: a) Şirketler arası özel 

anlaşmalar, hakim durumun kötüye kullanılması ve sübvansiyonlar yoluyla ticari 

engeller yaratılmasını önlemek b)İç Pazar açısından büyük önem taşıyan eşit 

rekabetçi ortamı muhafaza etmek ve c) etkinlik, yenilik, dinamizm ve düşen fiyatlar 

ile ifade edilen bir ekonomik yapıyı özendirmek Ortak Rekabet Politikası ile ulaşılması 

hedeflenen amaçlardır.  

 

Avrupa Birliği’nin ekonomik entegrasyon sürecinin nihai hedefi, tüm üye devletlerdeki 

şirketlerin eşit koşullar altında rekabet edebileceği bir İç Pazar oluşturmaktır. Bu 

hedefe ulaşmak için, Ortak Rekabet Politikası’nın varlığı şarttır. Ortak Rekabet 

Politikası, piyasa ekonomisi mekanizmalarının sağlıklı işlemesi için rekabetin hukuka 

aykırı biçimde sınırlandırılmamasına yönelik bir sistemi kuran ve koruyan normlara 

dayanmaktadır.  

 
2. AB’nin Ortak Rekabet Politikası’nın esasları nelerdir? 
 

AB Ortak Rekabet Politikası’nın esasları da amaçları gibi, Avrupa Birliği’nin yapısıyla 

ilgilidir. AB Rekabet Politikası, piyasa güçlerine dayalı bir İç Pazar’ın etkili şekilde 

işlemesinin aracıdır. Dolayısıyla, piyasa içinde gerçekleşen herhangi bir ekonomik 

faaliyetin İç Pazar’la bağdaşır olması, AB Rekabet Politikası’nın esas çerçevesini 

oluşturmaktadır.  

 

AB Ortak Rekabet Politikası, beş ana ilke üzerine kurulmuştur. Bunlar, üye devletler 

arasındaki ticareti etkilediği ölçüde,  

• şirketler arasında yapılan ve İç Pazar’daki rekabeti sınırlayan ya da önleyen 

uyumlu eylemlerin yasaklanması,  

• rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların ve teşebbüs birliklerinin yasaklanması,  

• hakim durumun kötüye kullanımının yasaklanması,  
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• üye devletler tarafından verilen ve belirli şirketlere ya da malların üretimine 

avantaj sağlayarak rekabeti sınırlama ihtimali olan yardımların denetlenmesi,  

• Topluluk boyutu olan birleşmelerin denetlenmesi, 

• Telekomünikasyon, ulaştırma, enerji gibi sektörlerin serbestleştirilmesidir.  

 

Bununla birlikte Birliğin rekabet politikasını uygulamada bazı güçlükler doğmaktadır. 

Bu güçlüklerin başında birbiri ile çelişkili amaçlar arasında bir denge yakalanması 

zorunluluğu gelmektedir. Birlik, bir yandan İç Pazar’da rekabet ortamını temin 

ederken, bir yandan da AB şirketlerinin dünya piyasasında daha rekabetçi hale 

gelecek şekilde büyümelerine izin vermek zorundadır. Ayrıca belirli sektörleri 

serbestleştirirken, bazı kamu hizmetlerinin devam etmesini sağlamak ile de 

yükümlüdür. Ortak Rekabet Politikası, bu amaç ve esaslar etrafında, değişen şartlara 

uyum sağlayacak şekilde geliştirilmektedir. 

 
3. Ortak Rekabet Politikası’nın yasal dayanakları nelerdir? 

 

Avrupa Birliği Rekabet Politikası esas olarak, Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşma’ya 

(Amsterdam Antlaşması), özellikle 81 – 89. maddelere dayanmaktadır. Bu maddeler, 

iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, şirketlere ilişkin kurallar içermektedir. Bu bölüm 

altında, rekabeti sınırlayan anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılması 

yasaklanmıştır. İkinci bölüm ise, üye devletler tarafından yapılan devlet yardımlarını 

düzenlemektedir. Antlaşma’nın ilgili maddeleri doğrudan uygulanabilmekte, bir başka 

ifadeyle, uygulanmaları için üye devletlerin iç hukukunda herhangi bir düzenleme 

gerekmemektedir. Ancak, hukuk birliğinin sağlanması ve etkili sonuç alınması 

amacıyla AB Rekabet Politikası’nın uygulanması sadece üye devletlere 

bırakılmamaktadır. Antlaşma, Konsey’in, belirlenen ilkelerin hayata geçirilmesi için 

uygun tüzük ve direktifler çıkarma yetkisini, bu ilkelere ilişkin üye devletlerin 

alacakları yasal önlemleri ve Komisyon’un görevlerini düzenlemektedir.  

 

Antlaşma ile ortaya koyulan hükümler ve bu hükümleri güçlendiren söz konusu 

düzenlemeler Ortak Rekabet Politikası’nın yasal kaynaklarını oluşturmaktadır. Hukuki 

bağlayıcılık açısından farklılıklar gösteren bu düzenlemeler, Antlaşma maddelerine 

dayanarak çıkarılan tüzük, direktif, Komisyon karar ve duyuruları, Adalet Divanı ve İlk 

Derece Mahkemesi kararları, ulusal mahkeme kararları, uluslararası konvansiyonlar ve 

uygulama kuralları, üye devletlerin rekabet yasaları ve Topluluk ile üçüncü ülkeler 

arasında imzalanan bazı ilgili anlaşmaları içermektedir.  

 

Teşebbüslere uygulanan rekabet kurallarına ilişkin temel AB mevzuatı, Antlaşma’nın 

81. ve 82. maddelerinin uygulamasını düzenleyen 1/2003 sayılı Konsey Tüzüğü’dür. 

Bu Tüzük 1962 yılından beri yürürlükte olan 17/62 sayılı Tüzüğün yerini almış ve 1 

Mayıs 2004 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Birleşme ve devralmaların kontrolü 
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802/2004 sayılı Tüzük ile gerçekleştirilmektedir. Bu Tüzük de 1 Mayıs 2004 tarihinden 

itibaren uygulanmaya başlamıştır.  

 

Rekabet Politikası’nın yasal dayanakları içinde bulunan Komisyon kararları, belirlenen 

rekabet kurallarından muaf tutulacak anlaşmaları belirlemektedir. Komisyon 

duyuruları ise, rekabet alanındaki gelişmeler konusunda bilgi vermeyi 

amaçlamaktadır. Bunlar, kanun gücünde değildir ancak idari işlemlerinde Komisyon’u 

bağlamaktadır.  

 

Ortak Rekabet Politikası’nın gelişiminde çok önemli bir rol üstlenen Adalet Divanı’nın 

ve İlk Derece Mahkemesi’nin kararları da yasal çerçeveyi belirleyen en önemli 

kaynaklar arasındadır. Bununla birlikte, 1 Mayıs’ta uygulamaya geçilen reform 

sonrasında ulusal mahkemelerin yetkileri artmıştır. Bu nedenle, ulusal mahkeme 

kararları da artık önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir.  

 

4. AB Ortak Rekabet Politikası’nın geliştirilmesinde Adalet Divanı’nın 
rolü nedir? 
 

AB Ortak Rekabet Politikası, ilk oluşum yıllarında, sadece dar kapsamlı anlaşma 

maddeleri çerçevesinde düzenlenen bir alan olmuştur. Bu nedenle, Antlaşma’nın 

rekabetle ilgili hükümlerinin yorumu, kuralların oluşumunda önemli bir yere sahiptir. 

Adalet Divanı’nın rekabet alnındaki rolü, bu tarihi süreç içinde değerlendirilmelidir. 

Yani Adalet Divanı, Antlaşma maddelerini geniş yorumlayarak, Ortak Rekabet 

Politikası’nın oluşum sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. 

 

Adalet Divanı’nın üstlendiği rol, Topluluk Hukuku’nca güvence altına alınmıştır. 

Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma gereği Adalet Divanı, üye devletlerin, 

Komisyon’un ve Konsey’in, tavsiye ve görüşleri dışındaki kararlarını gözden geçirme 

ve Komisyon’un verdiği para cezalarını kaldırma, azaltma ya da artırma yetkisine 

sahiptir. 1 Mayıs 2004 tarihinden bu yana uygulanan 1/2003 Sayılı Tüzük de Adalet 

Divanı’na Komisyon kararlarını gözden geçirmeye ilişkin sınırsız yargı yetkisi 

tanımaktadır. Böylece, Ortak Rekabet Politikası’nın uygulanmasında temel yetkili birim 

olan Komisyon tarafından verilen kararlar, Adalet Divanı’nın denetimine tabi 

tutulmaktadır.  

 

Ayrıca, üye devlet mahkemelerinde görülmekte olan bir davada, konuya ilişkin ön 

karara ihtiyaç duyulması halinde, Adalet Divanı’na başvurulabilmektedir. Antlaşma’da 

belirlenen usul içinde Adalet Divanı, Antlaşma’nın yorumu, Topluluk kurumlarının 

işlemlerinin geçerliliği ve yorumu konusunda önkarar yetkisine sahiptir. Böylece, 

Adalet Divanı, Komisyon, Konsey ve Parlamento’nun tasarrufları üzerine görüş 

açıklayarak ayrı bir denetim şekli oluşturmaktadır.  
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Esasen amaç, keyfi herhangi bir kararın önüne geçmek olarak özetlenebilir. Adalet 

Divanı’na verilen kapsamlı görev, birincil hukuk kadar (Toplulukları kuran 

Antlaşmalar), ikincil hukuku da (Topluluk tüzükleri, direktifler, kararlar, tavsiye ve 

görüşler) kapsamaktadır.  

 

5. Ortak Rekabet Politikası mevzuatı üye ülke yasalarını nasıl 
etkilemektedir? 
 

Ortak Rekabet Politikası’nın temel amacı ticaretin serbestçe yapılabilmesidir. Bu 

nedenle, söz konusu politikanın sadece şirketlere ilişkin kurallar bütünü olduğunu 

düşünmek mümkün değildir. Üye devletler de çeşitli yollarla rekabeti bozan durumlar 

yaratabilmektedirler. Antlaşma’nın 86 – 89. maddeleri, kamu şirketleri, devlet tekelleri 

ve desteklerine ilişkin kurallarla, doğrudan üye devletlere yöneliktir. 

 

Genel olarak, üye devletler, Antlaşma’da belirlenen rekabet kurallarına aykırı önlem 

alamazlar ve mevcut aykırı önlemi uygulamaya devam edemezler. Önlem, sadece 

doğrudan değil dolaylı etkisiyle de rekabeti bozmamalıdır. Dolayısıyla, her önlemin 

Rekabet Politikası’nın amaç ve esaslarına uygun olarak alınması, üye devletlerin Birlik 

içindeki yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Ancak, üye devletlerin daha sıkı 

ulusal hukuk ya da yaptırımlar uygulayabilmeleri de mümkündür. Bir başka ifadeyle, 

üye devletlerin ulusal rekabet yetkililerinin ve mahkemelerin, kendi hukuklarını 

uygularken, Topluluk hukukunun genel ilkelerine ve diğer hükümlerine uymaları 

gerekmektedir.  

 

Şirketler arasındaki anlaşmaları ve hakim durumun kötüye kullanılmasını düzenleyen 

17/62 Sayılı Tüzüğün yerine geçen 1/2003 Sayılı Tüzük’le birlikte, ulusal mahkemeler 

daha yetkili hale getirilmiştir. Ulusal mahkemeler artık Antlaşma’nın ilgili maddelerini 

doğrudan uygulayabilmektedir. AB Komisyonu’nun bu alandaki münhasır yetkisi 

kaldırılmıştır. Benzer şekilde, ulusal rekabet yetkililerinin kendi inisiyatifleriyle ya da 

şikayet üzerine, ihlalin sona erdirilmesini talep etme, ara önlemler alma, taahhütleri 

kabul etme, para cezası, düzenli para cezası ya da ulusal hukukta öngörülen diğer 

cezalara ilişkin karar alma yetkisine sahip olacağı bir sistem öngörülmüştür.  

 

6. İç Pazar’da rekabeti bozan, engelleyen ve azaltan anlaşmalar ve 
uyumlu eylemlerle nasıl mücadele edilmektedir? 
 

“Rekabet” kavramı tanım olarak, piyasanın birbirinden bağımsız tedarikçilerden 

oluştuğunu varsaymaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin piyasada bağımsız hareket 

etmelerini engelleyen anlaşmalar, kararlar ve uyumlu eylemler rekabet ortamına 

aykırıdır.  



  7 

 

Anlaşmaların en yaygın olan türü, tüketicilerin rekabet ortamı içinde doğan 

fiyatlardan faydalanmalarını engelleyen fiyat anlaşmaları ya da kartellerdir. Rekabeti 

sınırlayan diğer anlaşmalar ise, piyasanın işleyişine ilişkin koşulları belirleme ve 

etkileme amacıyla yapılmaktadır. Şirketler bu anlaşmalar yoluyla, üretim kotaları 

belirleyebilmekte ya da pazarı aralarında paylaşabilmektedirler. Bu tür anlaşmalar, İç 

Pazar’daki rekabet ortamını bozdukları ve rakip şirketlere zarar verdikleri için 

yasaklanmıştır. Fiyat anlaşmaları, şirketlerin gerçekten rekabet etmelerini, yeniliklere 

açık olmalarını ve üretim maliyetlerini azaltmalarını gerektiren piyasa şartlarını 

ortadan kaldırmaktadır. Sonuç olarak, şirketler gittikçe daha pahalı mal ve hizmet 

üretmeye başlamaktadırlar. Bu durum, son tüketiciye kadar uzanan piyasa ağı 

içindeki tüm öğelere zaman içinde zarar vermektedir. Böyle bir gelişme, çalışanlar, 

ara tüketiciler ve son tüketicilerden oluşan tüm kesimleri etkilemekte, dolayısıyla 

müdahale edilmesini meşru kılmaktadır. 

 

Uyumlu eylem ise, şirketlerin sözlü ya da yazılı herhangi bir anlaşmaya varmadan, 

uyumlu kararlar alıp uyumlu davranışlarda bulunmalarını ifade etmektedir. Ancak, 

Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşma, anlaşma ve uyumlu eylem arasında fark 

gözetmemektedir. Bir başka ifadeyle, AB Rekabet Hukuku içinde bir olayın anlaşma 

ya da uyumlu eylem olması, değişik hukuki sonuçlar doğurmamaktadır. 

 

Antlaşma’nın 81. maddesi, rekabeti sınırlayan anlaşmaları yasaklamaktadır. Şirketler 

ya da kurumlar arasında yapılmış, piyasadaki rekabeti sınırlayıcı etkisi olan anlaşmalar 

geçersiz sayılmaktadır. Anlaşma ile rekabetin sınırlandığı kanısına varmak için, 

rekabeti sınırlama amacı ve etkisinin yanında, üye devletler arasındaki ticaretin 

etkilenmesi de gerekmektedir. Adalet Divanı, İç Pazar’ı etkileyen her anlaşmanın üye 

ülkeler arasındaki ticareti de etkilediğini kabul etmektedir.  

 

Rekabeti sınırlayan anlaşmalar şu şekilde sıralanabilir:  

• alış ve satış fiyatları ile diğer ticaret koşullarını doğrudan ya da dolaylı olarak 

belirleyen,  

• üretimi, pazarları, teknik gelişmeyi ya da yatırımları sınırlayan veya kontrol 

eden,  

• pazarları veya tedarik kaynaklarını paylaştıran,  

• taraflara aynı değerdeki faaliyetlerde farklı şartlar uygulayan,  

• taraflardan birine sözleşme ile ilgili olmayan ek faaliyetler yükleyen anlaşmalar.  

 

Anlaşmalar, yatay ve dikey olabilmektedir. Yatay anlaşma rakipler arasında, dikey 

anlaşma ise üretici ile dağıtıcı, sanayi işletmesi ile servis, imtiyaz anlaşması 

(franchise) tarafları, patent sahibi ve lisans edinen vs. arasında olmaktadır. Kartel, 
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yatay anlaşmalara örnektir. Dikey anlaşmaların, rekabet kurallarından muaf 

tutulabildiği düşünüldüğünde bu son derece önemlidir.  
 

1962 yılında çıkarılan 17/62 Sayılı “Antlaşma’nın 81. ve 82. maddelerinin 

Uygulanmasına İlişkin Tüzük”, Topluluk içindeki rekabet düzenlemelerinin temel 

çerçevesini oluşturmuştur. Ancak, pek çok değişikliğe uğramış olmasına karşın, 

globalleşme, bütünleşmiş bir piyasa ve AB’nin genişleme sürecinin getirdiği ve 

getireceği gelişmelere cevap veremez hale gelmiştir. Bugünkü şartlar altında özellikle 

muafiyet koşullarına ilişkin düzenlemeleri yeniden gözden geçirmek, daha etkili bir 

denetimi temin ederken idareyi basitleştirmek ihtiyacı doğmuştur. Mevcut Tüzüğün 

bu iki amaç arasındaki dengeyi koruyamadığı; rekabet kurallarının ulusal mahkemeler 

ve rekabet yetkilileri tarafından uygulanmasını engellediği düşünülmüştür.  

 

Bu nedenle söz konusu Tüzük, 1 Mayıs 2004 tarihinde uygulanmaya başlanan 1/2003 

Sayılı Tüzük ile değiştirilmiştir. Temel amaç, ulusal rekabet yetkililerinin ve 

mahkemelerin rekabet kurallarını uygulama yetkisine sahip olduğu, doğrudan 

uygulanabilir bir muafiyet sistemidir. Kısaca, ulusal düzeyde uygulanacak ortak bir 

Avrupa çerçevesi kurmak hedeflenmiştir.  

 
Yeni Tüzük ile getirilen değişiklikler 
Yeni Tüzük ile, rekabet sistemine getirilen iki büyük değişiklikten biri, mevcut bildirim 

sisteminin kaldırılmasıdır. Eski düzenleme altında, rekabeti sınırlayan anlaşmaların, 

muafiyetten faydalanmak için Komisyon’a bildirilmesi gerekmekteydi. Yani, üretim ve 

dağıtım, teknik ve ekonomik gelişim sağlayabilecek anlaşmalar ancak bu prosedür 

içinde muaf tutulabilmekteydi. Yeni Tüzük çerçevesinde ise, muafiyet kriterlerini 

karşılayan sınırlayıcı faaliyetler otomatik olarak muaf tutulmakta ve herhangi bir ön 

karara ihtiyaç duyulmamaktadır. Daha açık bir ifadeyle, rekabeti sınırlayan 

anlaşmalara ilişkin bildirim yükümlülüğü kaldırılarak, anlaşmalar ya başlangıçtan 

itibaren yasal kabul edilmekte ya da edilmemektedir. Bireysel muafiyet sisteminde 

yapılan bu değişikliklerin yanında, grup muafiyeti sistemi değiştirilmemiştir. İmtiyaz 

anlaşması (franchise) gibi belli anlaşma kategorilerini kapsayan grup muafiyeti için 

halen Komisyon düzenlemesi gerekmektedir.  

 

Muaf tutulacak anlaşmaların, piyasada olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir. 

Şirketler için muafiyet kriterleri sırasıyla;  

• üretim ya da dağıtımın geliştirilmesi veya ekonomik gelişim sağlanması, 

• tüketicilerin faydalanmalarının sağlanması,  

• bunları gerçekleştirmek için rekabetin sınırlanmasının bir koşul olması, 

• piyasada rekabet ortamının çok büyük ölçüde etkilenmemesidir.  
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Yeni Tüzüğün getirdiği ikinci değişiklik, uygulamanın adem-i merkeziyetçi bir hale 

getirilmesidir. Komisyon’un muafiyet uygulamasına ilişkin yetki üzerindeki tekeli 

kaldırılarak, ulusal mahkemeler ve ulusal rekabet kurumlarına rekabet kurallarını 

uygulama yetkisi verilmiştir.  

 

Ortak Rekabet Politikası’nın tüm Birlik dahilinde sürekli ve aynı şekilde 

uygulanabilmesi için, Komisyon ve ulusal rekabet yetkilileri arasında ve bu kurumların 

kendi aralarında yakın bir işbirliği gerekmektedir. Topluluk kurallarının ulusal düzeyde 

uygulanması, AB içinde tutarlılığı sağlamak için, Komisyon ve Adalet Divanı tarafından 

yönlendirilmektedir. Rekabet Hukuku’nun konusu olan davayı kimin ele alacağına ise, 

ulusal rekabet yetkililerinden oluşan ağ içinde, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak 

karar verilmektedir. Bunun yanında, rekabet kuralları ihlallerinin gittikçe daha zor 

tespit edilmesi sebebiyle, Komisyon’un soruşturma yetkileri güçlendirilmiştir.  

 

Yeni Tüzük genel olarak, AB içindeki rekabet kurallarının standart hale getirilmesini 

sağlamıştır. Bu sayede, Topluluk Hukuku’na uyumlu anlaşmalar ulusal hukukun 

yasaklarından korunmuş, herhangi bir üye devletin, diğerleri tarafından kabul edilmiş 

bir anlaşmayı yasaklaması önlenmiştir.  

 
7. Piyasalardaki hakim durumun kötüye kullanılması nedir? İç Pazar’la 
bağdaşır mı? 
 

Herhangi bir şirket, piyasadaki rakiplerini ya da tüketicileri dikkate almadan faaliyet 

gösterebiliyorsa, hakim durumda bulunmaktadır. Hakim durumun kötüye kullanılması 

ise, piyasa dinamikleri içinde kazanılmış hakim konumun rekabeti sınırlayacak şekilde 

kullanılması anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, şirketin hakim durumda olması 

değil, bu durumun kötüye kullanılması İç Pazar’la bağdaşmadığı için 

yasaklanmaktadır.  

 

Hakim durumun değil, bu durumu kötüye kullanmanın yasak olması, kolay anlaşılır bir 

ilke gibi gözükse de, bu ayırımı yapabilmek çok kolay değildir. Hakim durumdaki bir 

şirketin faaliyetlerinin rekabet politikasının konusu haline gelmesi, bu gücün rekabeti 

sınırlayacak şekilde kullanılmasına bağlıdır. Söz konusu şirket, rakiplerini zayıflatarak 

ya da tasfiye ederek ve pazara yeni girişleri engelleyerek, gelirlerini haksız şekilde 

artırabilir ve piyasa üzerinde kontrol elde edebilir. Hakim konumun getirdiği 

avantajlar neticesinde, aynı piyasada faaliyet gösteren diğer şirketlerden, olması 

gerekenden yüksek alım ya da satım fiyatı talep edebilir. Benzer şekilde, tüketicilerin 

davranışlarını, haksız ayrıcalıklar sağlayarak kontrol edebilir. Böyle bir durumda, bu 

tip eylemler yüksek fiyatlara yol açtığı, ürün ve hizmet sunumunu rekabete aykırı 

şekilde belirlediği ve ticareti etkilediği için, Komisyon müdahale etmektedir.  
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AB Rekabet Hukuku’nda hakim durumun kötüye kullanılması, Antlaşma’nın 82. 

maddesi ile düzenlenmektedir. 1/2003 sayılı Tüzük, hakim durumun kötüye 

kullanılmasını düzenleyen temel çerçeveyi de oluşturmaktadır.  

 

Antlaşma’nın 82. maddesi, şirketlerin fiilen tekel ya da tekel benzeri bir konumda 

olmaktan kaynaklanan güçlerini kötüye kullanmalarını yasaklamakta ve bu gücü 

denetim altında tutmayı hedeflemektedir. Bu maddenin uygulaması için, şirketin 

hakim durumda olması gerekmektedir. Komisyon, şirketin piyasadaki gücünü, bir 

başka ifadeyle, hakim durumda olup olmadığını değerlendirirken:  

• pazar payını,  

• piyasada rakiplerin olup olmadığını,  

• şirketin kendine ait dağıtım ağının ve hammaddelere ayrıcalıklı erişiminin 

olup olmadığını dikkate almaktadır.  

 

Şirketin İç Pazar’ın önemli bir bölümüne hakim olması için, bütün İç Pazar’da hakim 

durumda olması gerekmemektedir. Bazı üye devletlerde, hatta üye devletlerden 

birinde ve duruma göre üye devletteki bir bölgede hakim durumda olması yeterlidir. 

Şirketin hakim durumu kötüye kullanması için:  

• doğrudan ya da dolaylı olarak haksız alış ya da satış fiyatları veya adil 

olmayan diğer ticaret koşulları belirlemesi,  

• üretimin, pazarın ya da teknik gelişimin sınırlanması,  

• ticari taraflara eşdeğerdeki işlemler için farklı koşullar uygulayarak 

dezavantajlı duruma düşürmesi,  

• sözleşme taraflarından birine sözleşme ile ilgisi bulunmayan ek faaliyetler 

yüklemesi gerekmektedir.  

 

Hakim durumun kötüye kullanılmasında, rekabeti sınırlayan anlaşmalardan farklı 

olarak, herhangi bir muafiyet söz konusu değildir. Rekabeti sınırlayacak şekilde hakim 

durumun kötüye kullanılması, para cezası ve tazminat ile sonuçlanmaktadır.  

 
8. Birleşme ve devralmaların rekabet açısından uygunluğu nasıl 
denetlenmektedir? 
 

Şirketlerin birleşme, devralma ya da ortak girişim yoluyla bir araya gelmeleri, 

piyasalarda olumlu etkiler yaratabilmektedir. Örneğin, araştırma ve geliştirme ya da 

maliyeti düşüren yeniden yapılanma girişimleri gibi olumlu sonuçlar ortaya 

çıkabilmektedir. Şirketlerin de eğilimi, rekabet gücünü korumak amacıyla, birleşmek 

yönündedir. Ancak, rekabete aykırı, hakim durum yaratmaya ya da varolan hakim 

durumu güçlendirmeye yönelik birleşmeler de söz konusu olabilmektedir.  
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Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşma’da, bu konuya ilişkin herhangi bir hüküm 

bulunmamakla beraber, birleşme ve devralmaların denetimi, AB Ortak Rekabet 

Politikası’nın çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Tüm birleşme ve devralmaları, 

sadece rekabeti sınırlayan anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin 

maddeler ile denetlemek mümkün değildir. 

 

Birleşme ve devralmalar 4064/89 sayılı Tüzüğün yerini alan 139/2004 sayılı Konsey 

Tüzüğü ve bu Tüzüğün uygulamasına ilişkin olan 802/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü ile 

düzenlenmektedir. 802/2004 sayılı Tüzük, 1 Mayıs 2004 tarihinde uygulamaya 

geçmiştir. Bu tarihten itibaren gerçekleşen tüm birleşme ve devralmalar yeni kurallara 

tabi olmuştur. Bu Tüzüğe göre, “sonucunda, İç Pazar veya onun önemli bir 

bölümünde etkili rekabetin önemli ölçüde engellendiği bir durum yaratan veya 

güçlendiren, Topluluk boyutuna sahip bir yoğunlaşmanın İç Pazar’la bağdaşmaz ilan 

edilmesi” gerekmektedir. AB, Topluluk boyutu olan birleşmeler ile ilgili ön inceleme 

sistemi oluşturmuştur. Ulusal boyuttaki birleşmeler için ise üye devletlerde ön 

inceleme yapılmaktadır.  

 

Birleşme ve devralmanın Topluluk boyutu, ilgili şirketlerin cirolarına dayanan eşik 

değerlere göre değerlendirilmektedir. Bu eşik değerlerin en önemlileri, dünya 

çapındaki cirolarının toplamı olan 5000 milyon Euro ve Topluluk çapındaki ciro 

toplamı olan 250 milyon Euro’dur. Dünya çapındaki ve Topluluk çapındaki bu eşikleri 

aşan birleşme ya da devralmalar, Topluluk boyutunda kabul edilmektedir. Belirlenen 

bu iki eşik, birbirinin alternatifi değil, bir arada bulunması gereken şartlardır. Eşik 

değerlerin altındaki birleşme ve devralmaları, üye devletler kendileri denetlemektedir. 

Belirlenen iki şartı içermemekle birlikte Topluluk boyutunda kabul edilecek birleşme 

ve devralmalar için başka eşikler de belirlenmiştir. Buna göre,  

• birleşme ve devralmaya katılan tüm şirketlerin dünya çapındaki ciro 

toplamları 2500 milyon Euro ise,  

• ilgili şirketlerin toplam cirosu en az üç Topluluk üye devletinin her birinde 

100 milyon Euro’yı aşıyorsa,  

• en az üç üye devletin her birinde ilgili şirketlerden en az ikisinin toplam 

cirosu 25 milyon Euro’yu geçiyorsa, 

• ilgili şirketlerin en az ikisinin Topluluk çapındaki toplam cirolarından her biri 

100 milyon Euro’dan fazla ise, birleşme ve devralmanın Topluluk boyutu 

olduğu kabul edilmektedir.  

 

Bu eşiklerin uygulanması için, ilgili şirketlerin Topluluk çapındaki toplam cirolarının 

2/3’ünden fazlasını aynı ülkede elde etmeleri gerekmektedir. Komisyon bir birleşmeyi, 

İç Pazar’ın tamamında ya da önemli bölümünde rekabeti sınırlayacak şekilde hakim 

durum yaratması ya da varolan hakim durumu güçlendirmesi halinde 

yasaklamaktadır. Komisyon böyle bir sonuca ulaşmak için: 
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• rekabetçi piyasanın işlemeye devam etmesi,  

• piyasanın yapısı ve geliştirilmesinin şartları,  

• rekabet koşulları,  

• ilgili şirketlerin piyasadaki durumları,  

• ekonomik ve finansal güçleri,  

• tedarikçilerin ve tüketicilerin yönelebilecekleri alternatifler,  

• piyasaya girişteki engeller gibi kriterleri esas almaktadır.  

 

Birleşme ve devralmaların denetimi, 802/2004 sayılı Tüzük’te ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre, Topluluk boyutu olan birleşme ve devralmaların, onay 

almak üzere Komisyon’a bildirilmesi gerekmektedir. Denetim, belirlenen eşikleri aşan 

birleşme ve devralmalar için söz konusu olmaktadır.  

 

Komisyon, bildirimi takip eden bir ay içinde işlemi onaylamaktadır. Hakim durumun 

yaratılacağına veya güçlendirileceğine karar vermesi halinde ise, dört aylık bir 

inceleme prosedürü başlatmaktadır. Bu süre sonunda, bildirimlerin çoğunluğu koşullu 

onay ile sonuçlanmaktadır. Koşullu onay; şirketlerin birleşme sonrasında rekabetin 

bozulmamasını sağlamak için yapacakları düzenlemelere ilişkin taahhütlerde 

bulunmaları ya da Komisyon’un gerekli önerileri üzerine verilen onaydır.  

 

Dinamik bir yapısı olan AB’nin genişleme nedeniyle de yaşadığı sürekli değişim süreci, 

mevcut düzenlemede reform ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu nedenle, 802/2004 

sayılı Tüzük 10 yeni üyenin AB’ye katılacağı 1 Mayıs 2004 tarihinde uygulanmaya 

başlamıştır. Yeni birleşme ve devralma paketi; yeni Tüzüğün yanı sıra, yatay 

birleşmelerin değerlendirilmesine yönelik bir yönlendirici ilke çıkarılması, birleşme 

soruşturmaları için bir “en iyi uygulamalar yönlendirici ilkesi” çıkarılması, Komisyon 

kararlarının tarafsız ve güvenilir olmasını sağlamak için yapılan iç düzenlemelerden 

oluşmaktadır. Temel hedef, denetimi geliştirerek birleşen tarafların da dinlenebileceği 

bir sistem kurmak ve sistemin şeffaflığı ile etkililiğini sağlamak olarak belirlenmiştir.  

 

Yeni düzenleme ile hakim durumun tespit edilmesi için kullanılan hakim durum testi 

yerine daha çok birleşmenin Topluluk boyutundaki etkisini tespit eden yeni bir test 

kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, Komisyon’dan üye ülke rekabet otoritelerine ve 

rekabet otoritelerinden Komisyon’a dava gönderimi kolaylaştırılmıştır. Özellikle 25 

üyeli AB’de bu değişiklik önemlidir.  

 

Yeni Tüzüğe göre, şirketler önceden olduğu gibi bağlayıcı bir anlaşma yaptıktan sonra 

değil, birleşme niyetinde olduklarını belirterek izin talep edebilmektedir. 

Soruşturmaların daha iyi yürütülebilmesi için süre kısıtlamaları değiştirilmiştir. 

Bununla, soruşturmaların şirketlerin işlerini aksatmadan bitirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gün sınırlamaları artık çalışma günü üzerinden hesaplanmaktadır. 
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9. Şirketlerin yanı sıra üye devletlerin de rekabeti bozmama 
yükümlülükleri var mıdır? 
 

Hukukun en temel ilkelerinden biri kanun önünde eşitliktir. AB Rekabet Hukuku da 

buna istisna değildir. Dolayısıyla, rekabet kurallarına aykırı bir durumda, hiçbir ilgili 

tarafın ayrıcalığı olamaz. AB bağlamında duruma açıklık getiren bir diğer nokta ise, 

Antlaşma’nın rekabete ilişkin hükümlerinin doğrudan uygulanabilmeleri yani, 

uygulama için üye devletlerin iç hukukunda herhangi bir düzenleme 

gerektirmemeleridir. AB’ye üye devletler üzerinde bağlayıcı olan Antlaşma’dan ve 

hukukun temel ilkelerinden yola çıkarak, üye devletlerin rekabeti bozmama 

yükümlülüğü altında olduğu açıkça söylenebilir.  

 

Birlik içinde, üye devletlerin de şirketler gibi rekabet kurallarıyla çelişen ekonomik 

uygulamalar içinde bulunmaları söz konusudur. Devlet kaynakları kullanılarak yapılan 

yardımlar avantaj sağlamakta, rekabeti sınırlandırmakta ve üye devletler arasındaki 

ticareti etkilemektedir. Bu nedenle, AB Rekabet Hukuku içinde devlet, özel şirketten 

ayrı değerlendirilmemektedir.  

 

AB Rekabet Hukuku’nun konuya yaklaşımından da anlaşılacağı gibi, eşit şartlarda 

rekabet edilen bir piyasa ortamı sağlamak, devletin ekonomik faaliyette bulunmasına 

engel değildir. AB için diğer bir öncelik olan sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada 

devlet yardımlarının önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak, olası 

sonuçları göz önünde bulundurularak, devletin rekabet ortamı içindeki faaliyetleri 

rekabet kurallarınca düzenlenmektedir.  

 

Sonuç olarak, üye devletlerin de rekabeti bozmama yükümlülüğü olduğu açıkça 

görülmektedir. Bunun en net göstergesi, AB’nin rekabet alanında, özellikle devlet 

yardımlarına ilişkin oluşturduğu sistematiktir.  
 
10. AB Rekabet Hukuku çerçevesinde hangi tür devlet yardımlarına 
müsaade edilmektedir? Devlet yardımları nasıl kontrol edilmektedir? 
 

Sürdürülebilir kalkınmada önemli yere sahip olan devlet yardımlarının, aslında, piyasa 

ekonomisine müdahale eden bir yanı da vardır. Belli şirketlere ya da ürünlere avantaj 

sağlayarak rekabetçi ortama zarar verebilmektedir. Ortaya çıkan sonuç, uzun vadede, 

ne yardımı alan şirketin ne de rakiplerin yararına olmaktadır. Genellikle, yardımı alan 

şirketin rekabetçi ortamdan uzaklaşmasına ve atması gereken yeniden yapılanma 

adımlarını geciktirmesine neden olmaktadır. Rakip şirketlerin ise haksız koşullarda 

rekabet etmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, devlet yardımlarının izlenmesi ve 

denetlenmesi gerekmektedir.  
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Antlaşma’nın 87 – 89. maddeleri, AB Rekabet Hukuku içinde devlet yardımlarını 

düzenlemektedir. Rekabeti sınırlandırdığı gerekçesiyle yasaklanan devlet yardımları, 

bağışlar, faiz ve vergi indirimi, ürün ve hizmetlerin devlet tarafından istenen 

koşullarda sağlanması şeklinde olabilmektedir. 

 

Ancak, AB Rekabet Hukuku çerçevesinde, belirli devlet yardımlarına müsaade 

edilmektedir. Bu yardımların Birliğin tümü için olumlu etkileri olması beklenmektedir. 

İç Pazar’ın işleyişine engel teşkil etmeyen ve bu nedenle izin verilen yardımlar 

aşağıda yer almaktadır: 

• Tek tek tüketicilere verilen sosyal nitelikli yardımlar, 

• Doğal afet ya da olağanüstü durumların yol açtığı zararların telafisi için 

verilen yardımlar, 

• Az gelişmiş bölgelerde ekonomik gelişmeyi hızlandırmak, tüm kamuoyunun 

yararlanabileceği bir projenin uygulanmasını desteklemek ya da herhangi 

bir üye devletin ciddi bir ekonomik sorununu gidermek, belirli faaliyetlerin 

ya da alanların gelişimini kolaylaştırmak, kültür ve mirasın korunmasını 

desteklemek amacıyla yapılan yardımlar. 

 

Üye devletler tarafından yapılan devlet yardımlarının İç Pazar’ın işleyişine engel teşkil 

edip etmediğini denetleme yetkisi Komisyon’a aittir. Komisyon yardım konularını 

genellikle re’sen ele almakta ya da şikayet üzerine soruşturma başlatmaktadır. Temel 

amaç, mevcut ve planlanan yardımları izleyerek ve denetleyerek, rekabetçi şartları 

korumaktır. Planlanan ya da mevcut yardımların niteliğinde yapılacak herhangi bir 

değişikliğin Komisyon’a bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yükümlülüğü üye devlet 

hükümetine aittir ve her türlü yardımı kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle, herhangi bir 

yardımın Antlaşma’ya uygun olup olmadığına üye devletin kendi başına karar vermesi 

mümkün değildir. Yardımın yürürlüğe koyulması için, Komisyon tarafından 

onaylanması gerekmektedir. Komisyon’un, İç Pazar’la bağdaşmayan bir yardımı alan 

taraftan, geri ödemesini talep etme yetkisi bulunmaktadır.  

 

Her tür devlet yardımı kural olarak önceden Komisyon’a bildirilmektedir. Ancak 

Komisyon, hem iş yükünü azaltmak hem de devlet yardımı politikasına açıklık 

getirerek sistemin işleyişini kolaylaştırmak için, çeşitli alanlarda yönlendirici ilkeler ya 

da çerçeve metinler kabul etmiştir. Bu belgeler, ekonomik olarak az gelişmiş bölgeler, 

araştırma ve geliştirme, istihdam ve eğitim, KOBİ’ler, çevre, zor durumda olan 

şirketlerin yeniden yapılandırılması gibi konularla ilgilidir. Buna göre devlet, vermeyi 

planladığı yardımın bu çerçevelerden birine girdiğine karar vermesi halinde, bildirim 

yapmamaktadır. Komisyon, kamu yararı ile uyumlu olmak ve rekabeti bozmamak 

şartıyla, bu tür yardımlara olumlu yaklaşmaktadır. Ancak, re’sen ya da şikayet üzerine 
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yapılan inceleme, verilen veya planlanan yardımın bu çerçevelerden birinin içine 

girmediğini ortaya koyduğu takdirde, Komisyon soruşturma başlatmaktadır. 

 

Komisyon ayrıca, KOBİ’ler, eğitim ve istihdama yönelik devlet yardımlarına ilişkin grup 

muafiyeti tüzükleri çıkararak, İç Pazar’la bağdaşma şartlarını belirlemiştir. Bu 

bağlamda, özellikle KOBİ’lere yönelik devlet yardımlarına ilişkin idari yapıyı 

basitleştirmek için “de minimis kuralı” olarak bilinen bir eşik tespit edilmiştir. Buna 

göre, üç yıllık bir süreçte 100.000 Euro sınırının altında kalan devlet yardımlarına, 

ticareti etkilemediği ve rekabete zarar vermediği düşünülerek, müsaade edilmektedir.  

 

Sonuç olarak Komisyon, yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltecek devlet 

yardımlarına onay vermektedir. AR – GE, eğitim, istihdam gibi alanlarda verilen ve 

dikkatle izlenen yardımların, refahı artırıcı etkisi olduğunu düşünmektedir. Aynı 

zamanda, rekabeti sınırlayacak bir gelişmeyi engelleyerek, ekonomik gelişmeyi 

hızlandırmayı amaçlamaktadır. 

 

AB içinde devlet yardımları giderek azalmakta ve yardımlar araştırma, KOBİ’lerin 

geliştirilmesi gibi alanlara yönelmektedir. Bir taraftan daha az devlet yardımı verilmesi 

ve verilen yardımların daha etkili olarak kullanılması hedeflenirken, diğer taraftan, 

üye ülkelerin genel kamu yararı hizmetlerini aksatmadan sürdürmesi göz önünde 

bulundurulmaktadır.  

 

5. genişlemeden sonra, devlet yardımları sisteminin yeniden yapılandırılması ve 

basitleştirmesi üzerinde durulmaktadır. Zor durumdaki şirketleri kurtarma ve yeniden 

yapılandırma yönlendirici ilkesi 2004 yılında değiştirilerek daha katı kurallar 

getirilmiştir. Yeni üye ülkeler buna itiraz etmişlerdir ancak Komisyon batmak üzere 

olan firmaları devlet yardımıyla kurtarmanın ekonomideki yapısal sorunlara çözüm 

getirmeyeceğini belirtmektedir.  

 
11. Devlet yardımlarının kontrolünün şirketler düzeyindeki etkileri 
nelerdir? 
 

Herhangi bir devlet yardımının, sonuçları açısından, sadece yardımı alan şirketi 

etkilediğini düşünmek mümkün değildir. Rakip şirket(ler) de doğrudan etkilenen taraf 

olabilmekte, ve böylece yardım almadan faaliyet gösteren şirket(ler) açısından haksız 

bir durum yaratılabilmektedir. Bu şirket(ler), yardım alan şirket(ler) karşısındaki 

rekabet güçlerini korumak için sıkıntıya düşecekler, dolayısıyla yapılan yardımdan 

zarar göreceklerdir. Esasen, böyle bir durumda, bütün piyasa zarar görecektir.  

 

AB devlet yardımlarının şirketler üzerindeki etkilerini anlamak için, devlet yardımlarına 

ilişkin mevzuatın uygulanmasında ilgili tarafların haklarını ele almak gerekmektedir.  
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Adalet Divanı’nın da konuya ilişkin olarak belirttiği gibi, devlet yardımları mevzuatının 

uygulanmasında hak sahibi olan ilgili taraflar, devlet yardımını alan şirket ile söz 

konusu yardımdan menfaatleri etkilenen kişi, şirket ya da şirket birlikleridir. Buna 

göre ilgili taraflar, rakip şirketler ve meslek kuruluşları başta olmak üzere birçok kişi 

ve kuruluşu kapsamaktadır.  

 

Şikayette bulunan ve yardımdan etkilenen üçüncü kişilerin haklarına ilişkin ipuçları, 

Topluluğun yargı organlarının verdiği kararlarda bulunmaktadır. İlgili tarafların hakları 

şu şekilde özetlenebilir: 

• Devlet yardımlarına ilişkin 659/1999 Sayılı Konsey Tüzüğü’ne göre, ilgili 

herhangi bir taraf, rekabet kurallarına aykırı bir yardım yapıldığı ya da 

mevcut yardımın kötüye kullanıldığı iddiasıyla şikayette bulunabilmekte ve, 

herhangi bir Komisyon kararı hakkında görüş sunabilmektedir.  

• Şikayet prosedürü içinde en önemli husus, şikayete konu olan durumun 

Topluluk menfaati ile ilgili olmasıdır. Aksi halde, herhangi bir şirket 

tarafından Komisyon’a getirilen şikayet kabul edilmeyebilir.  

• Komisyon, şikayette bulunan kişilerle karşılıklı bir tartışma düzenlemek ve 

dinlemek zorunda değildir. İlgili taraflara görüş açıklama imkanının 

verilmesi sadece Komisyon’a bilgi sağlamak amacına yöneliktir. 

• Komisyon’un devlet yardımları ile ilgili verdiği kararlar gerekçeli olmalı ve 

şikayette bulunan kişilere açıklanmalıdır.  

• Devlet yardımlarının denetlenmesinde, Komisyon’un yanı sıra ulusal 

mahkemeler de önemli bir role sahiptir. Ulusal mahkemelerin, duruma 

ilişkin herhangi bir şüphe halinde, Komisyon kararını beklemeksizin 

harekete geçmeleri mümkündür. Ancak, belirli hallerde Adalet Divanı ya da 

Komisyon’a danışmaları gerekmektedir. Ulusal rekabet otoritelerinin ve 

mahkemelerin rolü giderek artmaktadır.  

• Davacının ağır bir zarara uğradığı hallerde, devlet yardımına ilişkin olarak 

yürütmeyi durdurma kararı verilmektedir.  

• Rekabet ortamının bozulmasına neden olan devlet yardımına ilişkin geri 

ödeme kararı için ise, sadece söz konusu yardıma güvenerek hareket eden 

(meşru güven), örneğin yatırım yapan şirket itiraz edebilmektedir. Üye 

devletlerin geri ödemeye itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.  

 

Sonuç olarak şirketler, devlet yardımı alan diğer şirketlerin rakipleri olarak, ortaya 

çıkan durumdan doğrudan etkilenen taraf olabilmektedirler. Bu nedenle, üye 

devletlerin yanı sıra şirketlerin de, Topluluk menfaati ile ilgili alanlarda sınırlı olmak 

kaydıyla, şikayette bulunma ve Komisyon kararını iptal etmek için dava açma hakları 

bulunmaktadır.  
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12. Kamu harcamaları Rekabet Politikası kapsamında değerlendirilebilir 
mi? 

 

Kamu harcamalarının iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki, ekonomik faaliyetleri 

gerçekleştirmek; diğeri ise, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri gidermeye ve herkese eşit 

fırsatlar yaratmaya dönük politikalar olarak tanımlanabilecek yeniden dağıtımı 

yürütmektir.  

 

Kamu sektörünün AB içindeki ağırlığı, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla halen yüksek bir 

seviyededir. Savunma, adalet, eğitim, sağlık, AR & GE ve ekonomik hizmetler gibi, 

devletin temel fonksiyonu ve kaynak dağılımını geliştirmeye yönelik önlemler için 

yapılan kamu harcamaları AB ülkelerinde önemini korumaktadır. Ayrıca, bu 

harcamalar AB ülkeleri arasında büyük benzerlik göstermektedir.  

 

Ekonomik ve Parasal Birlik içindeki ülkelerin uymakla yükümlü oldukları bütçe 

sınırlaması, Lizbon sürecinin bir parçası olan istihdamı geliştirme ve büyümeyi artırma 

çabaları ile birleşerek, kamu kaynaklarının nasıl harcanacağını daha önemli bir konu 

haline getirmiştir. Kamu harcamalarının, Lizbon Stratejisi’nin amaçlarına katkıda 

bulunması halinde, verimliliği arttırdığı düşünülebilir. Bu amaçlardan bazıları; Birliği en 

dinamik, rekabetçi, sürdürülebilir bilgi temelli ekonomi haline getirmek, tam istihdamı 

sağlamak, ekonomik ve toplumsal birleşmeyi güçlendirmektir.  

 

Sadece istihdam alanına yönelik olmakla birlikte AB Komisyonu’nun kamu 

harcamalarını devlet yardımları kapsamında nasıl değerlendirdiğine ilişkin uygun bir 

örnek olması nedeniyle 1995 yılında yayımlanan “İstihdam Yardımına İlişkin 

Yönlendirici İlkeler1”den kısaca bahsetmek faydalı olacaktır.  

 

Yönlendirici İlkeler’de, istihdam yardımlarının, şirketin emek maliyetini azaltması 

nedeniyle, mali bir avantaj sağladığı belirtilmiştir. Söz konusu yardımı alan şirketlerin 

diğer üye devletlerdeki şirketlerle rekabet içinde olması halinde, üye devletler 

arasındaki ticaretin etkilendiği bu doğrultuda, ilke olarak, İç Pazar’la uyumlu olmadığı 

belirtilmektedir. İç Pazar içinde, emek maliyetini azaltmaya yönelik yardımın rekabeti 

etkileyebileceği ve kaynak dağılımında ve yatırımlarda sapmalara yol açabileceği, 

işsizliği bir ülkeden diğerine taşıyabileceği vurgulanmıştır. Yardımın, kamu 

kaynaklarının yersiz harcanmasına yol açacak sübvansiyona neden olmaması 

gerektiğine dikkat çekilirken, Komisyon’un geleneksel olarak yeni iş sahası yaratan ve 

bölgesel yardım alabilecek bölgelerdeki istihdam yardımlarına olumlu yaklaştığı da 

belirtilmiştir.  

 

                                                 
1 “Guidelines on Aid to Employment” 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/95c334_en.html. (22 Mayıs 2003) 
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Sonuç olarak, ekonomik faaliyetleri ya da yeniden dağıtıma yönelik kamu 

harcamalarının rekabet ortamına müdahale edebilmeleri mümkündür. Bu nedenle 

Komisyon, kamu harcamalarının İç Pazar’a uygunluğuna, Rekabet Politikası 

kapsamında bir değerlendirme yaparak karar vermektedir.  

  
13. Düzenlenen sektörlerin serbestleştirilmesi sürecinde Rekabet 
Politikası’nın etkileri nelerdir? 
 

Ulaşım, enerji ve iletişim gibi, genellikle devlet tekelinde sunulan kamu hizmetlerinin 

serbestleştirmesi ve özel sektöre açılması, bir çok önemli tartışmayı da beraberinde 

getirmektedir. Bu tartışma noktaları sırayla değinmeden önce, bir sektörün 

düzenlenmesinin ne anlama geldiğini ele almak faydalı olacaktır. Söz konusu 

sektörlerin özel sektöre devredilmesinin ardından, devlet tekelinin yerini özel tekelin 

almasını ve bu durumdan kaynaklanan aşırı yüksek fiyat uygulaması gibi sonuçları 

engellemek için, bu sektörlerin serbestleştirme sonrasında da devlet tarafından 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, kamu yararına olan hizmetlerin 

sıradan hizmetlerden farkı, kamu otoritelerinin bu hizmetlerin sağlanmasını sadece 

pazar dinamiklerine bırakmamış olmalarıdır. Böylece, kesintisiz, kaliteli ve uygun 

fiyatlı hizmet sunumu garanti altına alınmaktadır.  

 

Söz konusu hizmetlerin kamu yararına sunuluyor olması, düzenlemeyi gerektiren ana 

nedendir. Kamu yararı bu bağlamda, gelir dağılımı, bölgeler arası eşitsizlik gibi 

faktörlerden etkilenmeden, hizmetlerin verimli, etkili ve herkesin ulaşabileceği şekilde 

temini anlamına gelmektedir.  

 

Genel kural olarak Topluluk Hukuku, kamu hizmetlerinin üye devletler tarafından ya 

da yetki verecekleri şirket(ler) tarafından yerine getirilmesine izin vermektedir. AB 

vatandaşlarının kaliteli hizmete uygun fiyata ulaşabilmelerini hedefleyen kamu 

yararına hizmetlerin serbest pazar ortamı içinde sağlanmasının mümkün olmaması 

halinde, kamu otoriteleri söz konusu hizmetlerin sağlanması için birtakım özel ve tekel 

hakları verebilmektedirler. Bu hakların söz konusu kamu hizmetinin yürütülmesi için 

gereken seviyeyi aşmaması gerekmektedir. Aksi halde, rekabeti sınırlayan bir durum 

yaratmaktadır.  

 

Şirketlere verilen tekel hakları, kamu yararı ile açıklanamadığı hallerde genellikle, 

yüksek fiyatlara, düşük hizmet kalitesine, yenilik ve yatırımda geri kalmaya yol 

açmaktadır. Bu nedenle, rekabetin tekel endüstrilerini de içine alması gerektiği 

düşünülmektedir. Ortak Rekabet Politikası’nda, devlet ya da özel, tekel hakları 

tanınmış bir şirketin öteki şirketlerle aynı rekabet kurallarına uymakla yükümlü olduğu 

yönünde temel bir ilke bulunmaktadır. Bu bağlamda tekelci faaliyetler sonucunda 
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kazanılan gelir, rakipleri haksız bir şekilde dezavantajlı duruma düşürmek için 

kullanılmamalıdır. Yani, hakim durum kötüye kullanılmamalıdır. 

 

Komisyon, genellikle enerji ve telekomünikasyon gibi altyapı endüstrilerinde verilen 

tekelci hakların, hizmette rekabetçi bir ortam sağlanarak telafi edilmesi gerektiğini 

benimsemektedir. Bilindiği gibi, alternatif ve rekabet edebilir bir altyapı kurmak çok 

güç olabilmektedir. Bu nedenle Komisyon, altyapı ve ticari faaliyetleri birbirinden 

ayırmaktadır. Topluluk serbestleştirme tüzüklerinin gereği olarak, söz konusu 

sektörlerde, altyapının mülkiyetine ilişkin hak saklı kalmakla birlikte, altyapıyı 

kullanarak hizmet vermek isteyen şirketlere erişim sağlanması gerekmektedir. 

Böylece altyapı, ticari faaliyetlerden ayrılarak, sadece rekabetin aracı haline 

gelmektedir.  

 

Komisyon, üye devletler tarafından verilen özel ya da tekel haklarının Topluluk 

rekabet hukukuyla uyumlu olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Bu 

kontrollerde dikkat edilen ana nokta, verilen hakların söz konusu hizmetin verilmesi 

için gerekenden öteye geçmemesidir. Öte yandan Komisyon, kamu yararına olan 

hizmetlerin yürütülmesi için özel ya da tekel haklar verilmesi halinde, söz konusu 

şirkete verilen görevi de dikkate almalıdır. Diğer bir ifadeyle, rekabet kuralları, verilen 

görevin yerine getirilmesini engellememelidir.  

 

Komisyon aynı zamanda, Avrupa serbestleştirme direktifi kabul ederek ya da söz 

konusu direktifin Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesini tavsiye 

ederek, piyasaların rekabete açılması için girişimde bulunabilir. Avrupa Birliği’nin bu 

çerçeve içinde, direktif yoluyla, rekabete açma girişiminde bulunduğu piyasalar: 

telekomünikasyon, ulaşım, posta servisleri, gaz, elektrik piyasalarıdır.  

 
14. Dış ticarette rekabeti bozan uygulamalar ve karşı önlemler nelerdir? 

 

Ticarete ilişkin konular, Topluluk içi ticaret ve üçüncü ülkelerle ticaret olmak üzere 

farklı düzenlemelere tabidir. İç ticaret, malların serbest dolaşımı ve Ortak Rekabet 

Politikası altında düzenlenmekte, dış ticaret ise, Ortak Ticaret Politikası altında 

düzenlenmektedir. Ortak Ticaret Politikası, ticarete engel teşkil edecek önlemlerin 

kaldırılmasını amaçlarken, Birlik içindeki sanayinin rekabet gücünü göz önüne 

almaktadır. Bunun korunması için gerekli şartların, üye devletler ve Topluluk 

tarafından sağlanması gerekmektedir. Burada vurgu, üye devlet sanayine değil, 

malların serbest dolaşımı ile serbest ticaret ortamını ifade eden Topluluk sanayine 

yapılmaktadır.  

 

Üçüncü ülkelerle olan ticarette rekabeti bozabilecek başlıca eylemler, üçüncü 

ülkelerdeki şirketlerin, pazar payı kapmak amacıyla, mallarını İç Pazar’a düşük 
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fiyattan satması (damping) ya da devlet desteği ile üretimi ucuza getirerek 

(sübvansiyon), haksız avantaj sağlamasıdır. Bunlar, rekabet değil, Ortak Ticaret 

Politikası’nın konularıdır. Antlaşma’nın 133. maddesinde ele alınan damping ve 

sübvansiyon, 1995 yılına kadar aynı tüzük altında düzenlenmiştir. Bugün ayrı tüzükler 

ile düzenlenen dış ticaret alanındaki bu iki önemli konu, kısaca şu şekilde 

özetlenebilir: 

 

a. damping / anti-damping 
Damping, genel olarak, ithalatçı ülkedeki satış fiyatının ihracatçı ülkedekinden düşük 

olduğu bir durumu ifade etmektedir. Bu sebeple, şirketler tarafından yapılan damping 

en basit şekilde, iki piyasa arasındaki fiyat farkına bakarak belirlenmektedir. Ancak, 

ihracatçı ülkedeki (normal fiyat) ve ithalatçı ülkedeki fiyatı (ihraç fiyatı) belirlemek ve 

uygun bir karşılaştırma yapmak için, basit bir fiyat karşılaştırmasından daha fazlası 

gerekmektedir.  

 

Dampinge ilişkin Topluluk kuralları uzun bir geçmişe sahiptir ve İç Pazar’daki 

üreticilere büyük zarar veren bu uygulamayla mücadele etmeyi amaçlamaktadır. 

AB’deki anti-damping kuralları, en son 1972/2002 Sayılı Tüzük’le değiştirilen, 384/96 

sayılı Tüzük ile belirlenmektedir. Bu kurallar, fiyatı yapay olarak düşürülmüş ürüne 

anti-damping vergisi uygulamak yoluyla, fiyatı olması gereken seviyeye getirerek, 

haksız rekabeti önlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, anti-damping vergileri 

uygulanabilmektedir. Ancak bu vergilerin uygulanması için,  

• dampingin teşhis edilmesi,  

• Topluluk sanayinde maddi zarara neden olması,  

• Topluluk çıkarlarının gözetilmesi şartları aranmaktadır.  

 

Anti-damping vergilerinin uygulanması ile sonuçlanabilecek süreç, Topluluk içindeki 

herhangi bir sanayinin, üçüncü ülkelerden gelen dampingli ürünlerin maddi zarara 

neden olduğuna karar vermesinin ardından, Komisyon’a doğrudan ya da ulusal 

hükümet yoluyla başvurması halinde başlamaktadır. Komisyon, şikayeti 45 gün içinde 

ele almaktadır. Bu noktadan sonra, yeterli kanıt olmadığı için şikayetin kabul 

edilmemesi mümkündür. Ayrıca, şikayetin kabul edilmesi için, şikayette bulunan 

sanayinin söz konusu üründe Avrupa Topluluğu toplam üretiminin %25’inden daha az 

paya sahip olmaması gerekmektedir. 

 

Komisyon, kabul edilen şikayetleri soruşturmak ve haklılığını değerlendirmekle 

sorumludur. Komisyon’un açacağı soruşturma, dampingin varolup olmadığını ve 

Topluluk sanayinde maddi zarara neden olup olmadığını ele almakta, ve genellikle 1 

yıl kadar sürmektedir.  
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Komisyon, soruşturmayı tam olarak tamamlamadan (60 gün ila 9 aylık bir 

soruşturmanın ardından), 6 ila 9 aylık bir süre için geçerli olan geçici anti-damping 

vergileri uygulayabilmektedir. Uygulanan verginin, normal fiyatın ihraç fiyatına oranını 

ifade eden, damping marjını geçmemesi gerekmektedir. Bu seviyenin en doğru 

şekilde belirlenmesi, iki fiyatın karşılaştırılabilir olmasına, yani satışların aynı ticari 

seviyede yapılmış olmasına bağlıdır. 

 

Üreticiler, ithalatçılar ve tüketiciler gibi, ilgili pek çok kesimin görüş sunabildiği 

soruşturma sürecinin tam olarak sona ermesinin ardından ise, Topluluk menfaatine 

uygun olmak şartıyla, kesin anti-damping önlemleri alınabilmektedir. Komisyon 

soruşturmayı nihai olarak tamamladıktan sonra, üye devletlere de danışarak, kesin 

önlemler alınabilmektedir. Sadece Bakanlar Konseyi’nin karar verebileceği kesin 

önlemler, beş yıllık bir süre için geçerli olmaktadır. Alınan kararlar hakkında İlk 

Derece Mahkemesi’ne başvurulabilmekte ve DTÖ bünyesinde çözüm yoluna 

gidilebilmektedir. 

 

b. sübvansiyon / anti-sübvansiyon 
Sübvansiyon, üreticilerin devletten aldığı, parasal değerle ölçülebilen yardımlar olarak 

tanımlanabilir. Üretimi ucuza getirerek, haksız avantaj sağlaması nedeniyle 

sübvansiyon, ticaretteki rekabeti engelleyen bir uygulama olarak kabul edilmektedir. 

 

Sübvansiyonlara ilişkin uluslararası kurallar, Dünya Ticaret Örgütü’nün Uruguay 

görüşmeleri sonucunda düzenlenen, 1994 Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler 

Hakkında Anlaşma ile güçlendirilmiştir. AB’nin sübvansiyonlara ilişkin düzenlemesi de 

bu kurallarla uyumlu hale getirilmiştir.  

 

Anti-sübvansiyon önlemleri, anti-damping önlemlerine benzer şekilde, uygulamanın 

zararlarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Son olarak 1973/2002 Sayılı Tüzük’le 

değiştirilen 2026/97 Sayılı Tüzük, anti-sübvansiyon önlemlerinin çerçevesini 

belirlemektedir. Bu Tüzüğe göre önlemler, üretim, ihraç ya da taşınması doğrudan 

veya dolaylı olarak desteklenmiş ve Topluluk içindeki serbest dolaşıma zarar veren 

her ürün için uygulanabilmektedir. Anti-sübvansiyon Tüzüğü, sadece Topluluğa üye 

olmayan ülkelerden yapılan ithalata uygulanmaktadır. Yani, AB üyesi olmayan ülke 

tarafından desteklenen, Topluluk üreticilerine zarar veren ya da tehdit oluşturan 

ürünlere ilişkin önlemler almak mümkündür. AB’ye üye devletler tarafından yapılan 

yardımlar ise, sübvansiyon olarak değil, devlet yardımı olarak tanımlanmaktadır ve AB 

Rekabet Hukuku altında düzenlenmektedir.  

 

Komisyon, anti-dampingde olduğu gibi, şikayetleri soruşturmak ve haklılığını 

değerlendirmekle sorumludur ve sadece demir-çelik ürünlerine ilişkin geçici ve kesin 

önlemler alabilmektedir. Diğer tüm hallerde, kesin anti-sübvansiyon vergilerini 
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Bakanlar Konseyi kabul etmektedir. Şikayet, soruşturmanın açılması ve yürütülmesi 

ve alınacak önlemler anti-damping’deki ile aynıdır. Yani, prosedür, şikayet ile 

başlamaktadır.  

 

Sübvansiyon’un tanımı, Tüzük’te yapılmamıştır. Bunun yerine, sübvansiyonun var 

olduğu haller belirlenmiştir. İhracatı yapan ülke tarafından mali yardım yapılması ve 

yarar sağlanması halinde sübvansiyonun var olduğu kabul edilmektedir. Mali yardım, 

doğrudan ya da dolaylı, bağış, kredi, vergi muafiyeti tanınması, altyapı hizmetleri 

dışında mal ya da hizmet temini, mal satın alınması, fiyat desteği sağlanması şeklinde 

olabilmektedir.  

 

Tüzük’te, telafi edilebilecek ve telafi edilemeyecek sübvansiyon arasında ayırım 

yapılmıştır. İlki anti-sübvansiyon önlemlerinin uygulanacağı ikincisi ise anti-

sübvansiyon önlemlerinden muaf tutulan sübvansiyonları ifade etmektedir. Anti-

sübvansiyon önlemlerinin uygulanması için, üç şartın karşılanması gerekmektedir. 

Bunlar: 

• sübvansiyonun yalnızca belli kuruluşlar ile sınırlı olması yani, özel olması, 

• Topluluk sanayine, pazar payında kayıp şeklinde zarar vermesi ya da tehdit 

etmesi, 

• anti-sübvansiyon önlemlerinin Topluluk menfaatleri gözetilerek alınmasıdır.  

 

Telafi edilemeyecek sübvansiyonlar ise, belli kuruluşlar ile sınırlı olmayan yani, özel 

olmayan sübvansiyonlar ile, AR-GE, bölgesel kalkınma ve çevre gibi alanlarda verilen 

sübvansiyonlardır. 

 
15. Türk Rekabet Politikası ve devlet yardımları mevzuatı AB ile uyumlu 
mudur? 
 

Türkiye, Gümrük Birliği’ni oluşturan 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile, rekabet 

kurallarına ilişkin mevzuatını AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmeyi taahhüt 

etmiştir. Karar’a göre taraflar, rekabet ve vergilendirme mevzuatının yaklaştırılmasına 

ilişkin hükümlerdeki ilkelerin, ortaklık ilişkisinde uygulanması gerektiğini kabul 

etmişlerdir. Bu doğrultuda, 7 Aralık 1994 tarihinde, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanun kabul edilmiş ve 13 Aralık 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik için aday statüsünün resmen teyit edildiği 1999 Helsinki 

Zirvesi’nden bu yana, AB müktesebatının tüm yönlerine uyum sağlamaya yönelik 

çalışmalar büyük önem taşımaktadır.  

 

Türkiye’de piyasa ekonomisinin işleyişinde önemli sorunlar bulunmakla beraber, 

piyasa koşullarının serbest arz-talep ilişkisi içinde belirlenmesi gerektiği, şüphesiz 

kabul gören bir noktadır. Bu nedenle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 



  23 

Türkiye’nin uluslararası taahhütlerinden doğan bir yükümlülüğü olmanın yanında, 

kendi içinde er ya da geç ihtiyaç duyacağı bir düzenleme olarak görülmelidir. Ayrıca, 

Anayasa’da, piyasada rekabete ilişkin düzenleme yapmak, devletin ekonomik 

görevleri arasında belirtilmiştir. Bu madde şu ifadeye yer vermektedir, “Devlet, para, 

kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve 

geliştirici tedbirleri alır, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve 

kartelleşmeyi önler...” Bütün bu ekonomik ve yasal çerçeveye rağmen, 1994 yılında 

yürürlüğe giren 4054 Sayılı Kanun’a kadar, bu görev yerine getirilmemiş ve rekabet 

alanında kanun boşluğu yaşanmıştır.  

 

Kanun, mal ve hizmet piyasalarını düzenleyerek işleyen bir rekabet sistemi temin 

etmeyi, dolayısıyla serbest ticareti güvence altına almayı hedeflemektedir. Kanun’un 

amaç ve kapsamı ilk iki maddede belirlenirken, 4–7. maddeler, rekabeti korumaya 

yönelik kurallar içermektedir. Bu kurallar, rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem 

ve kararları, hakim durumun kötüye kullanılmasını ve birleşme ve devralmaları 

düzenlemektedir.  

 

Kanunu uygulamakla sorumlu Rekabet Kurumu’nun karar organı olan Rekabet Kurulu, 

5 Kasım 1997 tarihinden itibaren başvuruları değerlendirmeye başlamıştır. Rekabet 

Kurulu, Kanun’un uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuatı, AB düzenlemelerini esas 

alarak hazırlamaya özen göstermiştir. Özellikle, grup muafiyeti alanında, önemli 

ölçüde ikincil mevzuat kabul edilmiştir. Bunlardan bazıları, dikey anlaşmalara ilişkin 

grup muafiyeti tebliği, Ar-Ge anlaşmalarına ilişkin grup muafiyeti tebliği, motorlu 

taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarına ilişkin grup muafiyeti tebliğidir.  

 

4054 Sayılı Kanun, rekabeti etkileyen ya da tehdit eden tüm anlaşmalara, kararlara 

ve uyumlu eylemlere uygulanmaktadır. Bir başka ifadeyle, Kanun’un uygulanması, 

anlaşma, karar ya da uyumlu eylemin uygulanmasına bağlı değildir. Ayrıca, 

faaliyetleri Türkiye’deki mal ve hizmet piyasalarını etkileyen bir şirketle ilgili olarak da, 

kurulduğu ülke dikkate alınmaksızın işlem yapılabilmektedir. Kanun’un 

uygulanabileceği alanlara gelince, kamu şirketlerini uygulama dışı bırakan bir 

hükümden bahsetmek mümkün değildir. Yani, özel bir muafiyet tanınmadığı sürece, 

kamu iktisadi şirketleri ve kendilerine özel ya da tekel haklar tanınmış şirketler, özel 

şirketler ile aynı statüde kabul edilmektedir.  

 

Kanun’un 4. maddesi, rekabeti sınırlama amacını taşıyan ya da bu etkiye sahip 

anlaşma, karar ya da uyumlu eylemi yasaklamaktadır. Bu kurallardan muafiyet 

koşulları, AB Ortak Rekabet Politikası altındakilerle benzerlik göstermektedir. 

Muafiyet, bireysel ya da grup muafiyeti şeklinde olabilmektedir. İlgili tarafların 

bireysel muafiyet talebiyle, Kurul’a başvurmaları gerekmektedir. AB Rekabet Hukuku 

ile büyük ölçüde uyumlu muafiyet kriterleri şunlardır:  
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• malların üretim ya da dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında gelişme ve 

iyileşmenin ya da ekonomik ya da teknik gelişmenin sağlanması,  

• tüketicinin yararlanması, ilgili pazarın önemli kısmında rekabetin ortadan 

kalkmaması, 

• rekabetin gerekenden fazla sınırlandırılmaması.  

 

Grup muafiyeti ise, yine bu kriterlerin karşılanması durumunda, belirli tür anlaşma ve 

kararlara tanınabilmektedir.  

 

Kanun’un 3. maddesi’nde “belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla şirketin, rakipleri 

ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi 

ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü” olarak tanımlanan hakim durumun 

kötüye kullanımı yasaklanmıştır.  

 

Düzenlenen üçüncü faaliyet türü, birleşme ve devralmalar, 7. maddede ele 

alınmaktadır. Hakim durum yaratan ya da varolanı güçlendiren, ülkenin bütünü veya 

bir kısmındaki mal ve hizmet piyasasında rekabeti sınırlayan birleşme ve devralmalar 

yasaklanmaktadır.  

 

Rekabet Kurulu, ihbar ve şikayet üzerine ya da re’sen (kendi inisiyatifiyle) 4., 6., 7. 

maddelerden birinin ya da birkaçının ihlal edildiğine karar verirse, ilgili şirket ya da 

şirket birliklerine bir karar bildirmektedir.  

 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, AB Rekabet Hukuku dikkate 

alınarak hazırlanmış, özellikle de, Gümrük Birliği çerçevesinde oluşabilecek 

problemleri önlemek için tasarlanmıştır. Bilindiği gibi, Gümrük Birliği ilişkisi içinde 

iddia edilecek herhangi bir ihlal, AB Rekabet Hukuku ilkeleri uyarınca 

değerlendirilecektir. Diğer taraftan, bugün için büyük ölçüde AB rekabet 

düzenlemesiyle uyumlu olan Kanun’un etkili bir şekilde uygulanması da tam üyelik 

süreci için çok önemli bir adım teşkil etmektedir.  

 

Rekabet Kurumu ile, rekabet kurallarının uygulanması için gerekli idari yapı ve 

bağımsız bir kurum oluşturulmuştur. Ancak Kurum, devlet yardımları konusunda yetki 

sahibi değildir. Türkiye’deki rekabet düzenlemelerinin, AB’ye uyum süreci içinde ele 

alması gereken en önemli konulardan biri de devlet yardımlarıdır. Buna rağmen, 

devlet yardımlarının denetimi alanında ilerleme çok sınırlıdır. AB Ortak Rekabet 

Politikası’nın esaslarından biri olan devlet yardımlarının uygunluğunu inceleyecek bir 

makam yoktur. İlerleme Raporları ve Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ısrarla vurgulanan 

devlet yardımları konusu, 4054 Sayılı Kanun’un kapsamına girmemektedir. 

Dolayısıyla, bu alanda uygulama geleneğinin oluşması için, devlet yardımlarını kontrol 

edecek bağımsız bir otorite ve sistem temin edilmelidir. AB’nin devlet yardımlarına 
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yaklaşımı izlenmeli, mevcut ve planlanan devlet yardımları buna göre 

düzenlenmelidir. Gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi üzerine hazırlanan ve 25 

Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren Ulusal Program’da, devlet yardımlarının 

izlenmesine ilişkin otoritenin 2003 yılı içinde oluşturulması öngörülmüştür. Mevcut 

durumda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı altında kurumsal bir yapılanma 

oluşturulması kararlaştırılmıştır. Taslak Kanun halen Başbakanlık’da incelenme 

aşamasındadır, ilgili kurumun oluşturulmasını müteakiben altı ay içerisinde 

yayımlanacaktır.  

 

Türkiye ile AB arasında devlet yardımlarına ilişkin farklılığın giderilmesi, mevzuat 

uyumunun yanında, idari bazı değişiklikler de gerektirmektedir. Bu doğrultuda, 

oluşturulacak otoritenin mevzuat uyumu ve uygulamasına yardımcı olmak üzere 

Katılım Öncesi Mali İşbirliği Projesi kapsamında eşleştirme (twinning) projesi kabul 

edilmiştir, bu yıl içinde yapılması planlanmaktadır.  

 

Ulusal Program’ın Rekabet Bölümü’nde taahhüt edilen değişikliklerin önemli bir kısmı 

gerçekleştirilmiştir. Bilgi toplama ve yerinde inceleme konularında karşılaşılan 

sorunların giderilmesi için Rekabet Kurumu’nun yetkileri artırılmıştır. Ayrıca, 4054 

sayılı Kanun’la düzenlenen para cezalarının etkili olarak uygulanması için gerekli 

değişiklik yapılmış, para cezalarının Yargıtay kararından sonra değil, derhal verilmesi 

sağlanmıştır.  

 

Rekabet alanındaki mevzuat uyumu, üç başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar, 

“Rekabet Mevzuatı Uyumu”, “Özel Haklar ve Tekel Hakları” ve “Devlet Tekelleri” 

olarak belirlenmiştir. “Özel Haklar ve Tekel Hakları” ile ilgili olarak bir Çalışma Grubu 

oluşturulmuştur ve AB mevzuatı ile Türk mevzuatını karşılaştırarak, yapılması 

gerekenler tespit edilmektedir. Uyum çerçevesinde, “Ticari Nitelikli Devlet Tekelleri” 

alanında, özellikle alkollü içecekler konusundaki çalışmalara özel bir önem 

verilmektedir. Gerekli yasal düzenleme ile, TEKEL’in tekel statüsü kaldırılmış ve tütün, 

alkol ve alkollü içkiler piyasasındaki faaliyetlerin düzenleyici bir otorite tarafından 

yürütülmesi amacıyla Düzenleme Kurumu (TAPDK) kurulmuştur. Ancak, AB 

Komisyonu’nun Türkiye 2004 İlerleme Raporu’nda alkollü içkiler piyasasında rekabetin 

yeterli olmadığı ve ilgili kanunun yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.  

 

Rekabet Kurumu, hali hazırda, mevzuat taraması yapmakta ve yakın zamanda uyum 

durumu ile ilgili bir rapor hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmesi öngörülmektedir. 

Rekabet Kurumu ve AB Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü’nün, 2005 yılı içinde bir 

çalışma grubu toplantısı düzenlemesi planlanmıştır. Toplantı, AB müktesebatının 

henüz uyum sağlanmamış 14 düzenlemesine ilişkin olacaktır2.  

                                                 
2 Kaynak: Rekabet Kurumu. 
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2004 İlerleme Raporu’nda yer alan bir diğer eleştiri ise Danıştay’ın idari kapasitenin 

yetersiz olmasıdır. Rekabet davalarına, Danıştay bünyesinde Ocak 2005’te kurulan 13. 

Daire’nin bakmaya başlaması ile belirli bir ilerleme kaydedilmiştir3.  

 

Ortak Ticaret Politikası alanında ise, ticarette liberasyon politikasının 

benimsenmesinin ardından, 1989 yılında yürürlüğe giren, 3577 sayılı İthalatta Haksız 

Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un uyumlu hale getirilmesi yönünde bazı 

değişiklikler yapılmıştır. 1999 yılında yapılan bu değişiklikler, Dünya Ticaret 

Örgütü’nün Anti-damping ve Sübvansiyon Anlaşmaları ile, AB’nin ilgili düzenlemelerini 

temel almaktadır. Rekabet ve ticaret alanında uyum sağlamak için yapılan bu 

çalışmaların, Türkiye’nin yükümlülükleri olduğu akılda tutularak, kararlılıkla devam 

ettirilmesi gerekmektedir. 

                                                 
3 Kaynak: Danıştay. 
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