
-3.38.62' 09561 • • 

T.C, BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

TÜRKİYE - AET EKONOMİK BÜTÜNLEŞMESİ 

ACISINDAN KIT'LER VE 

KATMA PROTOKOL HÜKÜMLERİ KARSISINDA 

TÜRKİYE'NİN DURUMU 

(Uzmanlık lezi) 

Çiğd&m TÜZÜU 

AET ÎLE İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI 

" " “ "--von ve Küiürfm 

ekim 1983 



T.Cı BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

TÜRKİYE - AET EKONOMİK BÜTÜNLEŞMESİ 

ACISINDAN KİT'LER VE 

KATMA PROTOKOL HÜKÜMLERİ KARSISINDA 

TÜRKİYE'NİN DURUMU 

(Uzmanlık Tezi) 

Çiğdm TÜZÜN 

Ekim 1983 



İÇİNDEKİLER 

sayfa no. 

I. Türkiye'de KIT'ler   1 

1. Genel Olarak     1 

2. KIT'lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ...   3 

3. KIT'lerle İlgili Genel Sorunlar ............. 9 

A. KIT'lerde İzlenen Fiyat Politikası   9 

B. KIT'lerde Kaynak Yapısı    11 

C. KIT'lerde üretim, Yatırım ve Personel Politikası ... 13 

a) üretim Politikası    13 

b) Yatırım Politikası   ..... 14 

c) Personel Politikası    14 

II. AET'de Kamu İşletmeleri    16 

1. Kamu İşletmelerinin Etkinliğinin Az Olduğu ülkeler .... 17 

A. Danimarka    17 

B. Lüksemburg    17 

C. Hollanda .........   18 

2. Kamu İşletmelerinin Etkinliğinin Avrupa Ortalamasına 

Eş Olduğu ülkeler .    18 

A. İngiltere  18 

B. İrlanda    19 

C. Belçika  20 

D. Almanya Federal Cumhuriyeti   20 

E. Fransa  21 

F. Yunanistan '       22 



3. Kamu İşletmelerinin Etkinliği Avrupa Ortalaması 

üzerinde Olan ülkeler    22 

A. İtalya   22 

III. AET'de Rekabet Kuralları ve Kamu işletmeleri ....... 24 

1. işletmelere Uygulanacak Rekabet Kuralları . . . . . » . » . 25 

Ao Roma Anlaşmasının Konuya İlişkin Hükümleri ....... 25 

B. Topluluğun İşletmelere Yönelik Rekabet Politikası ... 29 

2. İşletmelere Devlet Yardımlarım Konu Eden Kurallar .... 32 

A. Roma Anlaşmasının Konuya İlişkin Hükümleri . . . „ . . . 32 

B. Topluluğun Devlet Yardımlarına İlişkin Politikası 

ve Uygulaması ..........   36 

a) Genel Olarak    36 

b) Politika     39 

c) Uygulama   .......   41 

3. Damping'le İlgili Kurallar   44 

4. Kamu İşletmelerine Yönelik Kurallar   45 

A. Roma Anlaşmasının Konuya ilişkin Hükümleri   45 

B. Topluluğun Kamu işletmelerine Yönelik Politikası .... 46 

5. Ticari Nitelikteki Devlet Tekelleri   50 

A. Roma Anlaşmasının Konuya İlişkin Hükümleri   50 

B. Topluluğun Devlet Tekellerine Yönelik Politikası 

ve Uygulaması   51 

IV. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Hükümleri ve 

Ekonomik Bütünleşme Açısından KIT'lerin Durumu   55 



1. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Hükümleri 

Çerçevesinde KIT'lerin Durumu   55 

A. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol'ün Konuya 

İlişkin Hükümleri ........   55 

B. Katma Protokol Hükümleri Karşısında Türkiye'nin Durumu . 59 

2. Ekonomik Bütünleşme Açısından KIT'lerin Durumu   62 

V. Sonuç   .........   69 

Yararlanılan Kaynaklar 

Abstract 



ÇALIŞMADAKİ TABLOLAR 

Tablo ismi Tablo no o Sayfa no. 

KIT'lerin GSYİH'ya Katkısı 

KIT'lerin Istahdamdaki Payı 

Sektörler İtibariyle KIT'lerde Yıllık 

İstihdam Artışı 

KIT'lerin önemli Mallar üretiminde 

Payları 

KIT Yatırımlarının Toplam Yatırımlar 

İçinde Payı 

1970-1982 Yılları Arasında Sunulan 

Devlet Yardımı Tekliflerine 

Komisyon'un Tavrı 

Bazı üye ülkelerde ve Türkiye'de 

Kişi Başına Gelir 

Bazı üye ülkelerde ve Türkiye'de 

üretim Yapısı (1978) 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

III.1 

IV.1 

Iv.2 

38 

50 

60 



GİRIS 

Türkiye, Milli Güvenlik Konseyi'nin 25 Mart 1981'de almış oldu¬ 

ğu kararla, Ankara Anlaşması doğrultusunda Avrupa Ekonomik Topluluğuna 

tam üyeliği benimsemiştir. Yakın bir gelecekte, ülkemizin bu karar uya¬ 

rınca AET'ye tam üyelik için başvurması söz konusudur. 

Bu durumda, AET'nin rekabet ile ilgili düzenlemesini ve politi¬ 

kasını gözden geçirmek ve ülkemizin sanayileşmesinde, ekonomik ve sos¬ 

yal hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanılan kamu 

iktisadi teşebbüslerinin, bu düzenleme ve politikalar karşısındaki du¬ 

rumunu incelemek gerekli görülmüştür. 

Bu amaçla; ülkemizdeki KIT uygulaması, AET'deki kamu işletmele¬ 

ri, Roma Anlaşmasındaki rekabete ilişkin hükümler ve Topluluğun rekabet 

politikası incelenmeye çalışılarak bu çalışmada, Katma Protokol hüküm¬ 

leri ve AET ile ekonomik bütünleşme açısından KIT'lerin durumu belir¬ 

lenmeye çalışılmıştır. 



I. TÜRKİYE'DE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

1. Genel Olarak 

ülkemiz sanayiinin ve ekonomik alt yapının oluşturulmasında ve 

bugünkü düzeyine erişmesinde devletin KIT'ler aracılığı ile katkısı çok 

büyüktür. Türkiye'de KIT'ler, özel sektörün sahip olduğu üretim faktör¬ 

lerinin yetersiz olması sebebiyle, sanayileşmeyi tek başına başaramaya¬ 

cağı görüşünün 1930'1u yıllarda ağırlık kazanması üzerine kurulmaya baş¬ 

lamıştır. 1933 yılında kurulan Sümerbank'tan sonra madencilik ve enerji 

alanında faaliyet göstermek üzere Etibank kurulmuştur. Yıllar içinde 

KIT'ler giderek yaygınlaşmış ve sanayileşme çabalarının gerçekleştiril¬ 

mesinde önemli bir görev üstlenmiştir. 

KIT'ler, 1982 Anayasasının 165 nci maddesinde tanımlanmış oldu¬ 

ğu üzere "sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklaradır. İlk kez 1938 

yılında, 3460 sayılı "Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek 

Suretiyle Kurulan iktisadi Teşekküllerin Teşkilatı ile idare ve Muraka¬ 

beleri Hakkında Kanun" ile KIT'ler ortak bir düzenlemeye tabi tutulmuş¬ 

lardır. Daha sonra KiT'ler, 1964 yılında 440 sayılı "iktisadi Devlet 

Teşekkülleriyle Müesseseleri ve iştirakler Hakkında Kanun" ve 468 sayı¬ 

lı "KIT'lerin TBMM'ce Denetlenmesinin Düzenlemesi Hakkında Kanun" ile 

daha geniş bir çerçevede düzenlenmişlerdir. 

468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde tanımlanan KiT'ler çeşitli 
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statülere tabi kuruluşlardan oluşmaktadırlar. KIT'ler içinde en önemli 

grubu oluşturan iktisadi devlet teşekkülleri 440 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır:"Sermayelerinin yarısından 

fazlası tek başına veya birlikte Devlete ve iktisadi devlet teşekkülle¬ 

rine ait olup, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek 

üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında bu kanuna (440) tabi olacakları 

belirtilen teşebbüsler" iktisadi devlet teşekkülüdür. 

KIT'ler içinde ikinci grubu ise iktisadi devlet teşekkülü olma¬ 

yan şirketler oluşturmaktadır. Bu şirketler, sermaye kompozisyonu ve 

görevleri bakımından tamamen iktisadi devlet teşekkülü niteliğindedir- 

ler ancak farklı kanunlarla düzenlenmişlerdir. Bunları dört grupta açık¬ 

lamak mümkündür: 

i. İktisadi Devlet Teşekkülleri; 440 sayılı yasaya 

tabidirler. 

- Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve kanun¬ 

la kurulmuş IDT'ler. Mesela, Sümerbank, Etibank. 

- Bazıları özel bir kanunun verdiği yetki ile 

bazıları da TTK hükümlerine göre kurulmuş or¬ 

taklık tipi IDT'ler. Mesela, Azot Sanayi T.A.S., 

T. Çimento Sanayi A.Ş. 

ii. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Petrol Kanunun¬ 

dan yararlanan kuruluşlar; bu kuruluşlar hakkında 

440 sayılı kanunun 34 ncü maddesi gereğince kendi 

kanun ve ana sözleşmeleri hükümleri uygulanmaktadır. 

Mesela, Ereğli Demir Çelik işletmeleri T.A.Ş., 

TPAO, Petkim, ipraş. 
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i i i. 23 sayılı kanuna tabi kuruluşlar; 

- Çoğu tamamen 1DT niteliğinde olan bu kuruluş¬ 

lar yönetim bakımından 23 sayılı kanunu tabi¬ 

dirler. 23 sayılı kanunda hliküm bulunmayan hu¬ 

suslarda 440 sayılı yasa ve özel hukuk hüküm¬ 

lerine tabidirler. 

iv. Daha ziyade kamu hizmeti yönü ağır basan, kanunla 

kurulmuş kuruluşlar; bunlara kendi kanunları uygu¬ 

lanır, hüküm bulunmayan hususlarda 440 sayılı kanu¬ 

na tabidirler. Mesela, TRT ve SSK. 

2. KIT'lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 

Türkiye ekonomisi içinde KIT'lerin; üretim, istihdam ve katma 

değer yönünden çok önemli bir yeri vardır, ülkemizin sanayileşmesinde 

büyük görev ve sorumluluk taşıyan KIT'lerin, 1981 yılında GSYîH'ya kat¬ 

kıları faktör fiyatlarıyla % 10.1, yani 605.6 milyar Türk Lirası ve alı¬ 

cı fiyatlarıyla % 11.0, yani 706.8 milyar TL,olmuştur. KIT'ler daha çok 

tarım dışı sektörlerde faaliyet göstermektedirler. Bu itibarla, daha 

sağlıklı bir kıyaslama yapmak için, tarım sektörü hariç olmak üzere 

KIT'lerin GSYİH'ya katkısına bakmak gerekmektedir. Tarım sektörü hariç 

KIT'lerin GSYîH'ya katkısı, aynı yıl faktör fiyatlarıyla % 12.9 ve alı¬ 

cı fiyatlarıyla % 13.9 olmuştur. 

Genellikle KIT'ler cari fiyatlarla GSYÎH artışındajTürkiye ra¬ 
kamlarından daha büyük oranlarda artış sağlamışlardır. Nitekim, 1973 

yılı 100 olarak yapılan değerlendirmeye göre KiT'lerin GSYîH'ya katkısı 

son on yılda faktör fiyatlarıyla % 3.12 oranında, alıcı fiyatlarıyla 



I 2.89 oranında artarken, bu oranlar Türkiye GSYİH'ında sırasıyla % 2.27 

ve % 2.17 olarak KIT rakamlarından daha düşük oranda gerçekleşmiştir (1). 

KIT'lerin GSYİH'ya katkıları 1968 fiyatlarıyla Tablo: 1.1'de 

verilmiştir. 

Tablo: 1.1 

KIT'LERİN GSYİH'YA KATKISI 

(Yüzde) 
(1968 fiyatlarıyla) 

Faaliyet Kolları 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Tarım 

2. Sanayi 30 31 33 28 23 

Madenci 1ik 92 112 124 105 77 

İmalat 21 19 19 16 15 

Enerj i 49 36 48 43 41 

3. Ticaret 3 4 5 6 6 

4. Ulaştırma ve Haberleşme 25 24 22 21 21 

5. Mali Müesseseler 47 36 39 46 46 

6. Hizmet, İnşaat ve Diğerleri — 1 1 1 1 

7. İzafi Banka Hizmetleri (-) 25 20 21 20 18 

Toplam 12 13 13 12 10 

Toplam GSY1H (faktör fiyatlarıyla) 11 12 11 11 9 

Sübvansiyonlar (-) 23 20 18 26 13 

Dolaylı Vergiler 20 23 19 27 24 

Toplam GSYIH (alıcı fiyatlarıyla) 12 13 12 12 11 

KAYNAK: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, KİT 1981 Yılı Faaliyet 
Raporu, S.49. 

(1) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
1981 Yılı Genel Raporu, s.48. 



ülkemizde KIT'lerin istihdama katkısı özellikle sanayi ile ulaş¬ 

tırma ve haberleşme sektöründe oldukça yüksektir. 1977 yılında KIT'lerin 

toplam sivil istihdam içindeki payı ' % 3.7 iken, 1981'de bu oran % 3.6'ya 

düşmüştür. Sektörler itibarıyla, KIT 

Tablo: 1.2'de verilmiştir. 

‘lerin sivil istihdamdaki payı 

Tablo: 1.2 

KIT'LERİN İSTİHDAMDAKİ PAYI 

(Yüzde) 

Sektörler 1977 1981 

Sanayi (maden, imalat, enerji) 18.0 17.4 

Ulaştırma, haberleşme 31.1 31.0 

Ticaret, bankacılık ve sigorta 7.8 9.4 

Hizmet ve diğerleri 0.5 0.3 

Ara Toplam 10.0 9.5 

Tarım — — 

Genel Toplam 3.7 3.6 

KAYNAK: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, kIt 1981 Yılı Faaliyet 
Raporu, S.50. 

Ancak, genellikle KIT'lerde istihdam fazlası mevcuttur. Geçti¬ 

ğimiz yıllar içinde çoğunlukla yönetimler, KIT'leri istihdam sorununun 

çözümünde bir araç olarak kullanmışlar ve artan politik müdahalelerde 

bulunmuşlardır. Dolayısıyla, KIT'lerde işgücü verimliliği ile ücretler 

arasında da bir ilişki kurulamamıştır. Yıllar itibarıyla KIT'lerde is¬ 

tihdam artış hızı da istikrarsız bir seyir göstermektedir. 



TABLO 1.3 

SEKTÖRLER İTİBARÎYLE KIT'LERDE YILLIK İSTİHDAM ARTIŞI 

Ulaştırma ve Ticaret ve 
Yıllar Sanayi Haberleşme Bankacı!ık Hizmetler Toplam 

1977 12.5 5.5 4.8 10.0 9.5 

1978 -1.5 1.3 7.7 — 0.4 

1979 6.3 1.9 7.1 9.1 5.2 

1980 -1.5 -0.6 2.7 -8.3 -0.9 

1981 -6.9 -3.8 3.9 -36.4 -5.2 

KAYNAK: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, kIt 1981 Yılı Faaliyet 

Raporu, S.48. 

Ülkemizde temel mal ve hizmetlerin büyük bir bölümü KIT'ler ara¬ 

cılığı ile üretilmektedir. Bir çok temel malda KIT'ler Türkiye üretimi¬ 

nin % 100'ünü, bazı mallarda ise % 50'sinden fazlasını üretmektedir. 

Türkiye üretiminde KIT'lerin payının önemli olduğu başlıca maddeler ; 

taş kömürü, bakır, kükürt, petrokimya ürünleri, lokomotif, vagon, bor 

mineralleri, linyit, elektrik enerjisi, petrol ürünleri, kağıt, demir 

cevheri ve şekerdir. 

1977-1981 yılları arasında KIT'lerin ürettiği temel mal ve hiz¬ 

metlerin Türkiye üretimindeki yüzde payları TABLO: I.4'te verilmiştir. 



TABLO: 1.4 

KIT'LERİN ÖNEMLİ MALLAR ÜRETİMİNDE PAYLARI 

Mal ve hizmetler 1977 1981 

(YLİzde) 
Beş yıl! ık or¬ 

talama artış hızı 

1. Madencilik 

a) Birincil Enerji Kaynakları 
- Taş kömürü (satılabilir) 99.9 100.0 

- Linyit (satılabilir) 63.8 85.1 
- Ham petrol 39.5 42.7 

b) Metal madenleri 
- Demir cevheri 38.3 72.9 

- Bakır (blister) 100.0 100.0 

- Krom cevheri 30.8 42.7 

c) Metal dışı madenler 
- Bor mineralleri 59.0 94.6 

- Kükürt (saf) 100.0 100.0 

2. İmalat Sanayi 

a) Tüketim malları 
- Seker 64.6 67.1 

b) Ara malları 
- Çelik külçe 66.7 41.4 

- Petrol ürünleri 80.0 79.1 

- Petrokimya ürünleri 100.0 100.0 

- Kimyasal gübre 33.9 30.1 
- Çimento 33.1 31.9 

- Kağıt-karton 73.9 73.8 

- Pamuklu dokumalar 14.4 15.8 

- Yünlü dokuma 13.3 12.8 
c) Yatırım malları 
- Lokomotif (dizel) 100.0 100.0 
- Vagon 100.0 100.0 
- Traktör 9.7 15.5 

17.7 

12.0 

5.1 

8.5 

2.5 

13.5 

13.7 

2.8 

3.4 

2.3 

5.6 

14.9 

1.4 

-5.3 



(Yüzde) 
Beş yıllık orta- 

1977 1981 lama artış hızı 

3. Enerji 
- Elektrik enerjisi 
- Kok 

64.8 83.4 

54.2 64.3 

13.9 

9.2 

4. Ulaştırma ve haberleşme 

a) Yolcu taşımaları 
- Demiryolu 
- Havayolu' 

100.0 100.0 

100.0 100.0 

b) Yük taşımaları 

c) Radyo yayın süresi 

- Demiryolu 

- Havayolu 

100.0 100.0 

100.0 100.0 

100.0 100.0 

KAYNAK: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, kît 1981 Yılı Genel Faali¬ 

yet Raporu, S.59. 

KIT'lerin sabit sermaye yatırımlarının Türkiye sabit sermaye 

yatırımları içindeki payı 1977-1980 döneminde sürekli artmıştır. 1981 

yılında ise; KÎT yatırımlarında ağırlık, ekonomide darboğaz yaratan 

enerji, ulaştırma-haberleşme, madencilik ve sosyal alt yapı yatırımla¬ 

rına verilmiş ve imalat sanayiinde mevcut kapasitenin etkin kullanımı 

amaçlanmıştır^ Bu uygulama sonucu 19811 de KÎT yatırımlarının payında 

bir düşüş olmuştur. 



TABLO: 1.5 

KÎT YATIRIMLARININ TOPLAM YATIRIMLAR İÇİNDE PAYI 

(Yüzde) 

Yıllar % 

1977 23.3 

1978 22.9 

1979 28.6 

1980 36.6 

1981 32.0 

KAYNAK: DPT. 

3. KIT'lerle İlgili Genel Sorunlar 

A. KIT'lerde İzlenen Fiyat Politikasr 

Fiyatlama konusunda ekonomi teorisinin genellikle benimsediği 

ilkelerin başında; fiyatların maliyetlerin tümünü karşılaması gelmekte¬ 

dir. Maliyetlere göre tesbit edilmeyen fiyatlar ekonomideki kaynak da¬ 

ğılımım bozduğu için istenmeyen durumdur. Talep değişken olduğu haller¬ 

de, azami ve asgari talebe uyan; zamana, bölgelere, mal ve hizmetin 

cins ve özelliklerine göre değişen fiyatlar uygulanması önerilmektedir. 

KIT'lerde ise 440 sayılı kanunun 24 ncü maddesi kuruluşları mal 

ve hizmet fiyatlarının belirlenmesinde serbest bırakmaktadır. Ancak, 

temel mal ve hizmet niteliğinde olanların fiyatları gerektiğinde Bakan¬ 

lar Kurulunca tesbit edilebilir. Fiyatlar maliyetlerin altında tesbit 

edildiği hallerde ise bu fark, en geç takip eden yılda kuruluşun genel 



bütçesine konacak ödenekle (sübvansiyon) kapatılır. 

Temel mal ve hizmet olarak kabul edilen malların satıs fiyatla¬ 

rının maliyetlerinin altında belirlenmesinden ve verilen görevlerden 

doğan zararları karşılamak üzere Hazine’ce KIT'lere ödenen sübvansiyon¬ 

lar Bakanlar Kurulu kararları uyarınca oluşmaktadır. Ancak, hangi mal 

ve hizmetlerin, temel mal ve hizmet kabul edilebileceğine ilişkin geliş¬ 

tirilmiş, sağlam ilkeler yoktur. Hükümetlerin ekonomik ve sosyal politi¬ 

kaları uyarınca, temel mal ve hizmet kapsamı bazen geniş bazı hallerde 

ise daha dar tutulmuştur. 

Maliyetlerin altında fiyat tesbiti sonucunda, KIT'lerin 440 sa¬ 

yılı Kanunda öngörülen karlılık ilkesi doğrultusunda çalışmaları ve ser¬ 

maye birikimine katkıda bulunmaları engellenmiş olmaktadır. Kuruluşlar 

kendi kararları dışında, bazı ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatları 

belirlendiği için kardan mahrum kaldıkları gibi, aynı zamanda kendi 

kaynakları ile kapasite genişlemesini de finanse etme olanağından mah¬ 

rum kalmaktadırlar. Bu durumda yöneticilerin de verimliliği arttırma 

zorunluluğu duymamalarım doğal karşılamak gerekmektedir. Fiyatların 

maliyetin altında tesbiti sonucunda arzın talebi karşılamaktan uzak ol¬ 

duğu durumlar ya karaborsaya yol açmakta, böylece serbest piyasa fiyatı 

oluşmakta ya da, karne ile idari dağıtım yoluna gidilmekte böylece de, 

piyasa mekanizmasından ayrıl inmiş olunmaktadır. 

ülkemizde geçmiş yıllarda politik organlar genellikle KIT fiyat¬ 

larım genel fiyat seviyesini yükseltmeme gerekçesi ile arttırmamışlar- 

dır. Ancak, bu uygulamadan beklenen başarı elde edilememiş, açıklar 

Merkez Bankası emisyonu ile karşılandığından, maliyet altında fiyat 
tesbiti enflasyonu önlemek yerine tam aksi sonuçlar vermiştir. 



24 Ocak kararlarından sonra temel mal ve hizmet kapsamı daral¬ 

tılmış tarım, enerji ve ulaşım politikalarının bir parçası olarak; sade¬ 

ce gübre, kömür ve ulaşım hizmetleri bu kapsam içinde kalmıştır. 

KIT'lerin geçmiş yıllardaki fiyat politikaları incelendiğinde, 

genellikle maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılmasında büyük gecikme¬ 

ler olduğu görülmektedir (2). Ekonomide kaynak dağılımının bozulmasını 

engellemek için özellikle enflasyon dönemlerinde fiyat düzenlemelerinin 

sık sık yapılması gerekmektedir. 

B. KIT'lerde Kaynak Yapısı 

Geçtiğimiz yıllarda KIT'lerin giderek artmış olan yıllık zarar¬ 

ları sonucunda, KIT'ler gittikçe artan oranlarda yabancı kaynaklara baş¬ 

vurmuşlar ve öz kaynak yetersizliği tümünde belirgin bir hale gelmiştir. 

KIT'lerin yabancı kaynakları içinde Hazine, Merkez Bankası ve Devlet 

Yatırım Bankası en önemli yeri işgal etmektedir. 

Hâzinenin KIT'lere katkısı: 

i. işletmeci kuruluşlara yapılan ödemeler; 

- Yıllık işletme çalışmalarına ilişkin ödemeler (sübvansiyonlar, 

vergi iadeleri, diğer hazine yardımları, birikmiş zararlar için 

ödemeler), 

- Sermaye arttırırıma ilişkin ödemeler, 

ii. Sosyal amaçla yapılan ödemeler şeklinde olmaktadır. 

(2) Taş kömürü fiyatları 12 Temmuz 1971'den 5 Eylül 1977 (birim mali¬ 
yet 1.697 TL/ton, satış fiyatı 441 TL/ton) ye kadar sabit tutulmuş¬ 
tur. 



KIT finansman açıklarının kapatılmasında 197011 i yılların ikin¬ 

ci yarısında Merkez Bankası kredilerinin yeri görülmemiş oranlarda art¬ 

mıştır. 1960 yılında çıkarılan 154 sayılı Kanun KIT'lerin Merkez Banka¬ 

sından borçlanmalarım engellemişse de, daha sonraki yıllarda Genel Büt 

çe Kanunlarına eklenen maddelerle destekleme alımları yapan kuruluşlar 

dışındaki KIT'lerin de doğrudan Merkez Bankasından borçlanmaları mümkün 

olmuştur. KIT açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından karşılanması 

enflasyonist etkiler açısından da önem taşımaktadır. 

441 sayılı kuruluş kanununa göre Devlet Yatırım Bankası 'mn gö¬ 

revi, KIT yatırımları için gerekli kredileri sağlamak, gerektiğinde bu 

amaçla garanti vermek, bu kanun ve diğer kanunlarla kendisine verilen 

işleri yapmaktır. DYB işletme kredisi de vermekte, Bütçe kanunları ile 

sağlanan fonları Maliye Bakanlığı'mn talimatına göre dağıtmaktadır. 

Ayrıca, DYB'nın emanet fonlarından açtığı krediler de mevcuttur, bu kre 

diler Merkez Bankası kaynaklı olup, özel fon başlığı altında yer almak¬ 

tadır. özel fon tahvil ve bono karşılığı avans olmak üzere iki biçimde 

işlemektedir. 1978 yılından başlıyarak bono karşılığı avanslar, kuruluş 

lara DYB aracılığı olmadan ve % 1 faiz ile verilmeye başlanmıştır, özel 

fon kullanımı 1979'da en yüksek seviyeye ulaşmış ve 1980'den sonra düş¬ 

müştür. 

Ayrıca, bazı kuruluşların finansmanına katkıda bulunan 20 sayı¬ 

lı fon mevcuttur. 1973'te kurulan "Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faa¬ 

liyetleri Düzenleme Fonu"nun kaynağım yurt dışı petrol fiyatları ile 

yurt içinde üretilen petrol maliyeti arasındaki olumlu farklar oluştur¬ 

maktadır. Fon'da biriken meblağlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
mn mutabakatı alınarak Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluşlara aktarıl¬ 
maktadır. 



KIT kaynakları incelendiğinde, KIT'lerin kaynak temini açısın¬ 

dan giderek Maliye Bakanlığına bağımlı hale geldikleri görülmektedir. 

Devamlı zarar eden ve kamu niteliği ağır basan kuruluşların dışında ka¬ 

lan ve piyasada rekabet kuralları içinde çalışmaları mümkün ve gerekli 

olan KIT'lerin kamu kaynaklarına bağımlılığının azaltılmasının yerinde 

olacağı düşünülmektedir. 

C. KIT'lerde üretim, Yatırım ve Personel Politikası 

a) üretim Politikası 

KIT'lerde üretim kararlarında ekonomi teorisinin genel ilkele¬ 

rinden ayrılınması sonucunda üretimle ilgili bir dizi sorun ortaya çık¬ 

maktadır. öncelikle, üretim tesislerinin kuruluş aşamasında; üretim te¬ 

sislerinin optimum kapasitenin altında kurulmuş olması, üretim ünitele¬ 

ri arasında kapasite uyumsuzluğu, kuruluş yeri seçiminde objektif kri¬ 

terlerden yararlamlmaması, çeşitli nedenlerle yenilenmemiş, ekonomik 

ve fiziki ömürleri bitmiş tesislerde üretim yapılması bu kuruluşların 

daha başlangıçta yüksek maliyetlerle ve verimsiz çalışmasına sebep ol¬ 

maktadır. 

Finansman, depolama, nakliyat konularında tesbit edilen üretim 

hedeflerine uygun bir planlama yapılmayışı hammadde, malzeme, yedek par¬ 

ça stoklarının modern stok kontrol sistemleri ile izlenmemesi yıl için¬ 

de üretim programlarım aksatmakta, mevcut kapasiteden yeterince yarar- 

lamlmamasına yol açmaktadır. 

üretim kararlarında piyasa koşullarının gözönüne alınmaması za¬ 

man zaman stok birikimlerine yol açmaktadır. Ayrıca çoğunluğu iç piyasaya 



dönlik üretim yapan bu kuruluşlar dış pazara açılmayı sağlayacak çalış

maları da bu koşullar altında yapamamaktadırlar. 

b) Yatırım Poli ti kası 

KIT'lerde yatırımlarla ilgili isabetsiz kararlar sonucunda ku

ruluşların karlı ve verimli çalışması mümkün olamamaktadır. Genellikle 

kuruluş yeri seçiminde teknik ve ekonomik nedenler yanında sosyo-poli ti k 

etkenler de rol oynamaktadır. Böylece, kuruluş yeri seçiminde rasyonel 

davramlmadığı hallerde hammadde, enerji ve personel temininde sorunlar 

çıkabilmektedir. 

Yatırım projelerinin hazırlanması aşamasında; yetersiz piyasa 

etüdleri, yatırım tutarlarının aşırı iyimserlikle hesaplanması, proje

lerin gerçekleşme aşamasında ise; sağlıklı harcama ve yatırım termin 

planları yapılmaması, etkin proje kontrolü olmayışı projelerin gecikme

sine veya maliyetlerin yükselmesine yol açmaktadır. 

Ayrıca, KIT'lere genellikle kendi kaynaklarıyla gerçekleştirme

leri mümkün olamayacak büyüklükte yatırım görevleri verilmesi ve gerekli 

iç ve dış paranın zamanında temin edilemeyişi yatırımların gecikmesine 

böylece, proje maliyetinin artmasına ayrıca, bu projeye bağlı diğer ya

tırımların gecikmesine veya düşük kapasite ile faaliyete geçmesine ne

den olmaktadır. 

c) KIT'lerde Personel Politikası 

İşletmelerde istihdam miktarının işletmecilik ilkelerine göre 

belirlenmesi, ücret artışları ile verimlilik artışları arasında bir 



ilişki kurulması, eşit işe eşit ücret uygulanması ve istihdam miktarının 

kuruluşun ihtiyacım aşmaması gerekirken; KIT'lerde istihdam, işsizlik 

sorununun çözümünde bir araç olarak görülmüştür. Böylece, kuruluşlarda 

istihdam fazlası meydana getirilmiştir. Ayrıca, üst düzey yöneticileri¬ 

nin de sık sık değişmesi alt kadrolarda gereksiz personel artışlarım 

beraberinde getirmiştir. 

Teknik kadroların ihtiyacın altında ve yetersiz olması, vasıfsız 

işgücünün fazla olması veya atölye, laboratuvar, saha ve şantiyelerde 

personel sayısı yetersiz iken büro hizmetlerinde fazla olması veya va¬ 

sıflı işgücünün merkez işletme ve diğer birimler arasında dengeli dağı 1 - 

mayısı rastlanılan durumlardır. 

Personel artışlarının önlenmesi için, Bütçe Kanunlarında KIT 

personel kadrolarının Maliye Bakanlığı'nca vize edilmesi hükmü getiril¬ 
miştir. 
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II. AETDE KA?1U İSLER1ELERI 

Avrupa ülkelerinin bir çoğunda kamu işletmeleri ekonominin çeşit¬ 

li dallarında yaygın faaliyette bulunmaktadır. Ancak ülkeden ülkeye ta¬ 

nımlar ve uygulanan kriterler çok farklılık göstermektedir. 

Avrupa ülkelerindeki kamu işletmelerine ilişkin çalışmalar yap¬ 

mak üzere Avrupa Kamu İşletmeleri Merkezi (CEEP) kurulmuştur. CEEP'in 

varlığı Avrupa Komisyonu tarafından Kasım 19651 te tanınmıştır. CEEP'in 

AET üyesi olan her ülkede bir merkezi vardır. CEEP'e Ortak Pazar ülkele¬ 

rinin kamu işletmeleri üye olarak katılabilmektedir. Ancak, aday ülke 

statüsündeki ülkelerin kamu işletmelerine de çalışmalara katılabilme 

hakkı sağlanmıştır. CEEP'in başlıca amaçları; kamu işletmelerine Toplu¬ 

luk kuruluşlarının çalışmalarına ilişkin bilgi vermek, Topluluğun geliş¬ 

mesinin kamu işletmeleri için ortaya çıkardığı sorunları izlemek ve çö¬ 

zümler önermektir. 

Ancak, CEEP'in başarılı çalışmalarına rağmen Avrupa'daki kamu 

işletmelerinin ülkeler itibariyle kıyaslanması hala oldukça güçtür, çün¬ 

kü ülkeler itibariyle, kamu işletmelerinin devlet yapısındaki yeri, ge¬ 

nel yapıları büyük farklılıklar göstermektedir. 

1960' 11 ve 1970'1 i yıllarda Avrupa'da kamu işletmelerinin istih¬ 

damı ve verimli yatırımları artmış, 1974'ten sonra da ekonomik krizle¬ 

rin önlenmesinde bir araç olarak kullanılmalarına çok sık rastlanmıştır. 

Bunun sonucunda da özel kesim işletmelerinde hiç görülmeyen sorunlarla 

karşı karşıya kalmaya başladıkları da olmuştur. 

1980'1 i yıllara gelindiğinde, Fransa ve İtalya'da kamu sektörü¬ 

nün giderek ağırlık kazanmakta olduğu görülmektedir, örneğin, İtalya'da 
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toplam yatırımların % 47 si, Fransa'da ise yeni millileştirmelerden ön¬ 

ce % 30 u kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda kamu 

kesiminin etkinliğinin artması özellikle; enerji, telekomünikasyon, me¬ 

kanik ve kimya sektörlerinde olmuştur. 

Toplam çalışan nüfusun kamu işletmeleri içindeki payı gözönüne 

alınarak Topluluktaki ülkeler üç ayrı grupta incelenebilir (3); 

1. Kamu İşletmelerinin Etkinliğinin Az Olduğu ülkeler 

A. Danimarka 

Toplam çalışan nüfusun % 3.6 sı kamu işletmelerinde istihdam 

edilmektedir. Danimarka'da kamu işletmelerinin etkinliği diğer ülkelere 

kıyasla oldukça azdır. Kamu işletmelerinin etkin olduğu alanlar; elek¬ 

trik, su, ulaştırma ve haberleşmedir. Ayrıca, Gröndland Kraliyet Tica¬ 

ret Servisi mevcuttur. SAS Havayolu Şirketi'nin de 2/7 hissesi kamu 

kesimine aittir. 

B. Lüksemburg 

Toplam çalışan nüfusun % 5 i kamu işletmelerinde çalışmaktadır. 

Kamu işletmelerinin etkinlik gösterdiği sektör sayısı azdır. Mevcut 

dört kamu işletmesinden ikisi mali kuruluştur. Bunlar; "Devlet Tasarruf 

Sandığı" ve "Milli Kredi ve Yatırım Sirketi"dir. Ulaştırma sektöründe 

"Lüksemburg Devlet Demiryolları" ve enerji sektöründe, elektrik üretim 

ve dağıtımım elinde tutan bir şirket mevcuttur. Kamu kesiminin toplam 

yatırımlar içindeki payı % 6 civarında bulunmaktadır. Lüksemburg'ta 

(3) 1980 yılı itibariyle istihdam ve yatırım payları verilmektedir. 
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kamu işletmeleri pek bir gelişme göstermemekte, ekonomi içindeki yerini 

yıllar itibariyle değişmeden korumaktadır. 

C. Hollanda 

Toplam çalışan nüfusun % 5.8 ini istihdam eden ve yatırımların 

% 11 ini gerçekleştiren Hollanda kamu işletmeleri, ülkenin sanayi yaşa¬ 

mında Danimarka ve Lüksemburg'tan daha etkindir. Hollanda'da kamu işlet¬ 

meleri devlet işletmeleri ve karma işletmeler olmak üzere iki gruptur. 

Kamu işletmelerinin etkinliğinin en çok olduğu sektör ulaştırma ve ha¬ 

berleşme sektörüdür. Bu sektörde faaliyet gösteren Hollanda Demiryolla¬ 

rı , KLM Havayolları Şirketi ve PTT mevcuttur. 

2. Kamu İşletmelerinin Etkinliğinin Avrupa Ortalamasına 

Eş Olduğu ülkeler 

A. İngiltere 

İngiltere karma ekonomi sistemini benimsemiş, kamu işletmeleri¬ 

nin ekonomide önemli bir yer işgal ettiği ülkelerden biridir. Ingiltere- 

de özellikle kamu hizmetleri millileştirilmiş durumdadır. İngiltere'de 

mevcut kamu işletmeleri; imalat sanayiinde gelişmeyi amaç edinen, başta 

Rolls-Royce Ltd., British-Leyland Motor Corporation olmak üzere devlet 

iştiraklerini bünyesinde toplayan "The National Enterprise Board" adı 

altındaki devlet holdingi, Iskoçya ve Galler bölgesinin endüstriyel 

kalkınmalarım hızlandırmak amacıyla kurulmuş olan "Development Agencies", 

Ticaret ve Sanayi Devlet Sekreterine bağlı İngiliz Gaz, Kömür, Elektrik 

ve Çelik Kurumlan, Ulaştırma Bakanlığına bağlı; Demiryolları İşletme¬ 

si, Milli Nakliyat Şirketi, Nakliyat Koordinasyon Kurulu, Milli Otobüs 



işletmeciliği Şirketi Iskoçya Taşımacılık Grubu ve Su Yolları İdaresi, 

ayrıca, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi, İngiliz Milli Petrol Şirketi 

(British National Oil Corporation), Dok işletmeleri Kurumu, İngiliz Hava 

Meydanları Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Ingiliz Nükleer Yakıt Ltd. Şir¬ 

keti, Radyum Teknik Merkezi Şirketi ve Milli Araştırma ve Geliştirme 

Şirketidir. 

Toplam çalışan nüfusun % 8.1 ini istihdam eden kamu işletmeleri 

yatırımların % 20 sini (1976: % 26.3) gerçekleştirmektedir. Kamu işlet¬ 

meleri demir çelik ve gemi inşaatı gibi ağır sanayi dallarında etkindir. 

Dış finansman olanaklarım kısıtlayan hükümet politikası, kamu işletme¬ 

lerini büyük fiyat artışları arayışına sokmuştur. Kamu işletmelerinin 

GSMH'ya katkısı 1976 yılında % 11.8 iken, 19791 da % 11.1 e düşmüştür. 

B. İrlanda 

Toplam çalışan nüfusun % 9u kamu işletmelerinde istihdam edil¬ 

mektedir. Kamu işletmeleri geleneksel sektörlerde etkindir. İrlanda'da 

kamu işletmelerinin % 80 i ulaştırma ve haberleşme, enerji ve madenci¬ 

lik sektörlerindedir. 1976 yılında yatırımlardaki payı % 16 iken, 1979 

yılında % 12 ye düşmüştür. 

Ancak, İrlanda'da kamu işletmelerinin ülke ekonomisi içindeki 

yerine bakarken, kamu işletmelerinin ekonominin temel kurumlarım oluş¬ 

turması ve yeni faaliyet dalları yaratılması için sağladığı imkanları 

gözden uzak tutmamak gerekmektedir. İrlanda'da kamu işletmeleri ekonomik 

gelişmenin sağlanmasında önemli görevler üstlenmişlerdir. 
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C. Belçika 

Toplam istihdamın % 1 si kamu işle melerince gerçekleştirilmek- 
tedir. Ulaştırma ve haberleşme sektörü kamu işletmelerinin en etkin ol¬ 

duğu sektördür. Kamu kesimi istihdamının % 40 ı bu sektörde gerçekleş¬ 
tirilmededir. Belçika Milli Demiryolları, bölgesel demiryolu şirketle¬ 

ri ve liman işletmeciliğinde ve deniz taşımacılığında faaliyet gösteren 

şirketler mevcuttur. PTT, Radyo ve Televizyon kurumlan kamu işletmesi¬ 

dir. Mali sektörde ise Milli Yatırım Şirketi, Sanayi Kredileri Milli 

Şirketi, Profesyonel Krediler Sandığı ve Milli Tasarruf Sandığı mevcut¬ 

tur. Su, elektrik ve gaz üretim ve dağıtımı da kamu işletmelerince ger¬ 

çekleştirilmededir. Kamu işletmelerinin yatırımlardaki payı % 12 civa¬ 

rındadır. 

D. Almanya Federal Cumhuriyeti 

ülke ekonomisinde genellikle haberleşme ve ulaştırma sektörü 

başta olmak üzere; sanayi, bankacılık, konut yapımı, araştırma-gelişti»— 

me alanlarında kamu işletmeleri etkindir. Devletin sanayi alanında bin¬ 

den fazla katılımı vardır. Elektrik, gaz, su, merkezi ısıtma, havayolu, 

demiryolu ve diğer ulaştırma hizmetleri, posta ve telekomünikasyon kamu 

işletmelerince sağlanmaktadır. Bunların yamsıra kamu bankaları, tasar¬ 

ruf bankaları örgütü ve kamu sigorta şirketleri mevcuttur. 

Banka ve sigorta piyasasının 1980 yılı itibariyle % 27 si, kre¬ 

di kurumlarımn % 50 si kamu işletmelerinin elindedir. 

Toplam çalışan nüfusun % 10.5 ini istihdam eden, toplam katma 

değerin l 12 sini sağlayan ve toplam yatırımların % 12.7 sini (4) 

(4) 1976'dan itibaren kamu yatırımları düşmeye başlamış, 1976-1980 dö¬ 
neminde % 25 azalmıştır. 
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gerçekleştiren kamu işletmelerinin bazı önemli ürünlerdeki payı (1976) 
şöyledir; kömür % 10.4; linyit % 5.5; taş kömürü % 9.3; pik demir % 11.7; 
alüminyum % 48.5; otomobil % 28.0; gemi inşa % 19.3. 

E. Fransa 

Fransa'da kamu işletmelerinin köklü bir geçmişi vardır. Kamu iş¬ 

letmeleri ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olmakla beraber yıldan 

yıla bunu daha da arttırmaktadır, örneğin; Fransız kamu işletmelerinin 

üretken yatırımlarının yıllık tutarı 1973'ten 19801 e kadar iki kat art¬ 

mıştır. Fransa'da yatırımların % 30 u kamu işletmelerince gerçekleştiril- 

mektedir. 

Tümü devlete ait olan kamu kuruluşları; Fransa Elektrik Kurumu, 

Fransa Gaz Kurumu, Fransa Kömür Kurumu, Atom Enerjisi Komisyonu, Milli 

Enerji Sandığı, Fransız Demiryolu Kurumu, Paris özerk Taşıma, Tekel 

İdaresi, Air France Havayolu Şirketi, Alsas Potas Madenleri, Renault 

Otomobilleri, Ajans Havas, Sigorta Kurumlan, Milli Orman İdaresi, Si¬ 

gara ve Kibrit Kurumu ve Sınai Kalkınma Enstitüsü'dür. 

Toplam çalışan nüfusun % 10 kamu işletmelerinde istihdam edil¬ 

mektedir. Fransa'da kamu işletmeleri iştirakler ve ortaklıklar yoluyla 

büyük bir yayılma halindedir. Ancak, iştiraklerde kamu payları çok de¬ 

ğişik ve yapı çok farklıdır. Bu tür kuruluşların sayısı iki bin civarın¬ 

dadır ve sürekli değişmektedir. 

Fransız hükümetinin son yıllarda izlediği politika, kamu işlet¬ 

melerinde sorumlulukların arttırılabilmesi ve daha verimli hale getiril¬ 
meleri için; devlet yardımlarının azaltılması ve hisse senetlerinin 
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mali piyasaya açılması şeklindedir. 

F. Yunanistan 

Topluluğun yeni üyesinde de kamu işletmelerinin ekonomik gelişme¬ 

nin sağlanmasında önemli bir yeri vardır. 19141 te demiryollarının milli¬ 

leştirilmesi ile başlayan ve 1945'lerden sonra hızlanan mil 1ileştirmeler 

sonucu kamu işletmeleri bir çok sektörde etkin duruma gelmiştir. 

Toplam çalışan nüfusun % 8.6 sim istihdam eden ve yatırımların 

% 11.4 ünü gerçekleştiren kamu işletmelerinin GSYîH'ya katkısı da % 8.1 

dolayındadır. Daha çok enerji, ulaştırma ve haberleşme gibi sektörlerde 

yoğunlaşmıştır. 

3. Kamu işletmelerinin Etkinliği Avrupa Ortalaması Üzerinde 

Olan ülkeler 

A. İtalya 

İtalya dünyada en çok tanınan kamu işletmeleri sistemine sahip 

ülkedir. İtalya'daki kamu işletmeleri iki grupta toplanmıştır. Petrol 

ve petrokimya alanındaki kamu işletmeleri kısa adı ENİ olan Milli Akar¬ 

yakıt Kurumu, diğer kamu işletmeleri ise kısa adı IRI olan Endüstriyel 

Kalkınma Enstitüsü kurumu altında örgütlenmiştir. 

IRI tüzel kişiliğe sahiptir, holding statüsündedir. Kamu idare¬ 

sinin IRI'ye madahalesi söz konusu değildir. IRI ile işletmeci kuruluş¬ 

lar arasında sektör holdingleri vardır. IRI ve sektör holdingleri ken¬ 

dilerine bağlı işletmeci kuruluşlara finansman, planlama ve politikalar 
açısından yön vermektedir. 
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IR11ye bağlı sektör holdingleri ve faaliyet alanları şöyledir: 

Elektrik ve telekomünikasyon alanında STET; deniz ulaştırmacılığı ala¬ 

nında FINMARE; demir-çelik alanında FINSIDER; mekanik imalat alanında 

FINMECANICA; gemi yapımı alanında FINCANTIERI; bayındırlık işleri ala¬ 

nında ITALSTAD; çeşitli sanayi ve ticaret işleri alanında SME ve diğer 

çeşitli işlerle uğraşan SPA, ayrıca, çeşitli bankalar. 

İtalyan demir-çelik sanayiinin temeli, IRI'nin FINDISER grubu¬ 

dur. Bu alanda IRI'nin payı üretim çeşitlerine göre % 60 - % 90 arasın¬ 

da değişmektedir. IRI gemi yapım grubu, gemi yatırım kapasitesinin 

°l 90 ına sahiptir. Elektronik ve telekomünikasyon sanayilerinde de IRI 

gruplarının payı büyüktür. Yani, İtalya'da kilit sanayilerde, alt yapı 

yatırımlarında ve yatırım malı üreten sektörlerde kamu işletmeleri önem¬ 

li bir yere sahiptir. Kamu işletmeleri yatırımların % 47.1 ini gerçekleş¬ 

tirmekte ve GSMH'ya % 24.7 oranında katkıda bulunmaktadır. 
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III, AET'DE REKABET KURALLARI VE KAMU İSLETMELERİ 

AET'de rekabete ilişkin ilkeler, AET'nin ekonomik sisteminin ana 

unsurları arasında yer almaktadır. Ortak Pazar serbest rekabet ilkesine 

dayanmaktadır. AET1 yi kuran Anlaşma'mn amacı serbest rekabet ilkesine 

dayanan bölgesel bir ekonomik düzenin ortaya konmasıdır. 

AET'ye üyelik ve aday üyelik statülerine ilişkin rekabet kural¬ 

ları, işletmelerin haksız rekabet eylemlerine karşı korunmasıyla ilgili 

değildir. AET'deki rekabet kuralları; serbest rekabetin işletmelere dev¬ 

let yardımları, farklı vergilemeler ve çeşitli ayrıcalıklar tanınarak 

bozulmasını engellemeye yöneliktir. Rekabet ilkeleri, ekonomik rekabetin 

sınırlandırılmasına karşı kamu yararının korunmasını amaçlamaktadır. 

AET hukukunda önemli olan, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilere za¬ 

rarı dokunabilecek, serbest rekabeti bozan düzenlemelerin giderilmesi 

ve rekabetin adil ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesidir. 

AET'de ekonomik ve ticari rekabeti düzenleyen kurallar; işletme¬ 

lere uygulanacak rekabet kuralları, işletmelere devlet yardımlarım ko¬ 

nu eden kurallar ve dampingle ilgili kurallar olmak üzere üç bölümde 

toplanmıştır. 

Rekabet hukukuyla ilgili tüm kurallar ilke olarak ekonominin bü¬ 

tün sektörleri ve bu arada özellikle bankacılık, sigortacılık ve ulaş¬ 
tırma işleri içinde geçeri i d i r. Ancak, AKÇT'nin belli hükümleri ve 

Euratom'un özel hükümleri bu kuralın dışında kalmaktadır. 
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1. İşletmelere Uygulanacak Rekabet Kuralları 

A. Roma Anlaşmasının Konuya ilişkin Hükümleri 

Roma Anlaşmasının 85 - 90 ncı maddelerinde işletmelere uygulana¬ 

cak rekabet kuralları hükme bağlanmaktadır. AET Bakanlar Konseyinin 

6 Şubat 1962 tarihli ve 17 sayılı tüzüğüyle de bu kuralların ayrıntılı 

bir şekilde uygulanması mümkün kılınmıştır. Anılan kurallar uluslarara¬ 

sı piyasada faaliyet gösteren ihracat ve ithalat kartelleri ile uluslar¬ 

arası kartellerin serbest rekabeti bozabilecek işlemlerini engellemeye 

yöneliktir. Yani, AET rekabet hukukunun, bir kartelin yasak sayılabil- 

mesi için koyduğu ölçü; o kartelin faaliyeti sonucu, kalite ve kantite 

yönünden uluslararası ticaretin zarar görmesidir. Dolayısıyla, üye ülke¬ 

ler arasındaki ticareti etkilemeyen karteller yasaklanmış olmamaktadır, 

üye ülkeler arasındaki ticarete zarar verebilecek nitelikte olan sözleş¬ 

meler 85 nci madde ile yasaklanmıştır. 

85 nci madde ile Ortak Pazarla bağdaşmaz ve yasaklanmış kabul 

edilen davranışlar; üye devletler arasındaki alışverişi etkileyebilecek 

gibi olan ve amacı veya etkisi Ortak Pazar içindeki rekabeti önlemek, 

daraltmak veya yanlış yola sürüklemek olan işyerleri arasındaki bütün 

anlaşmalar, işyerleri arasında kurulmuş ortaklıklarca alınan bütün ka¬ 

rarlar ve bütün birlikçe davranışlardır. Madde 85 (1) de ayrıntılı ola¬ 

rak yasaklanan sözleşme türleri şunlardır: 

i. Alış ve satış fiyatlarının, ya da diğer satış 

koşullarının dolaylı veya dolaysız olarak tes- 

bit edilmesi, 

ii. üretimin, piyasaların, teknik gelişmenin ya da 
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yatırımların sınırlandırılması veya kontrol 

altına alınması, 

i i i. Satış piyasalarının ya da, tedarik kaynakla¬ 

rının paylaşılması, 

iv. Eş değerdeki malların satışında, taraflara 

eşit olmayan şartlar uygulayarak, onların 

rekabette bu yoldan elverişsiz duruma düşürül¬ 

mesi , 

v. Sözleşmelerin bağlanabilme şartı olarak söz¬ 

leşme konusu ile ne esas, ne de ticari örf ve 

adetler yönünden bağdaşmayan şartların öngö¬ 

rülmesidir. 

Madde 85 (1) uyarınca yasak edilmiş olan anlaşmalar veya karar¬ 

lar kendiliklerinden yok sayılırlar (Madde 85 (2)). 

Ancak, malların üretim ve dağıtım koşullarım düzeltme ya da 

teknik veya ekonomik gelişmeyi teşvik amacına yönelen işletmeler arası 

sözleşme ya da sözleşme grupları, birleşmiş işletmelerin kararları, ya 

da bu tür gruplaşmaların birbirine uygun tutumları, bu yasağın dışında 

kalmaktadır (Madde 85 (3)). 

86 ncı madde piyasadaki fiili durumu kötüye kullanma anlamına 

gelebilecek faaliyetleri yasaklamaktadır. 

Bir veya birçok işletmenin herhangi bir üstün ve güçlü durumdan, 
Ortak Pazar veya onun önemli bir parçası içinde haksız olarak çıkar 

sağlamaları, bu davranışın üye devletler arasındaki ticareti etkiledi¬ 

ği ölçüde Ortak Pazarla bağdaşmaz ve yasaktır (Madde 86). 
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Bu haksız davranışların başlıcaları; 

i. ölçüsüz alış ve satış fiyatlarının, ya da alış 

ve satış koşullarının doğrudan veya dolaylı ola¬ 

rak kabulünü zorlama,1 

ii. üretimin, piyasaların, ya da teknik gelişmenin 

tüketiciler aleyhine olarak sınırlandırılması, 

iii. Eş değerli malların satışında onları rekabette 

sakıncalı duruma sokacak biçimde ticarette taraf¬ 

lara eşit olmayan şartlar uygulanması; 

iv. Ne esas, ne de ticari örfler bakımından sözleşme 

konusuyla ilişkisi bulunmayan bir takım ek satış¬ 

ların kabulünün sözleşme yapmanın ön şartı ola¬ 

rak ileri sürmedir. 

87 nci madde rekabet kurallarının uygulanmasına ilişkindir: Roma 

Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde Konsey, Komis¬ 

yonun önerisi ve Ekonomik ve Sosyal Komiteye danışarak, oybirliği ile 

vereceği kararla rekabetle ilgili ilkelerin uygulanması için gerekli bü¬ 

tün tüzükleri ve direktifleri tesbit eder. Bu işlem üç yıllık süre için¬ 

de tamamlanmaz ise, söz konusu tesbit için vasıflı çoğunluk yeteri idi r. 

Bu madde uyarınca Konsey 17 ve 27 sayılı tüzükleri çıkarmıştır. 

6 Şubat 1962 tarihli 17 sayılı tüzüğün temel hükmü şöyledir; Anlaşma'mn 

85 (1) nci maddesinde tanımlanan anlaşmalar, kararlar ve uyumlu davra¬ 

nışlar ile Anlaşma'mn 86 nci maddesinin anlamı dahilinde olarak pazar¬ 

daki hakim durumun ihlali, bu hususta daha önceden alınmış bir karar 

aranmaksızın yasaklanacaktır. 
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17 sayılı tüzük uyarınca Komisyon, ilgili işletmeler veya işlet¬ 
me birliklerince yapılan müracaat üzerine bir anlaşma, karar veya davra¬ 

nışla ilgili olarak 85 veya 86 ncı maddelerin uygulanmasına ilişkin bir 

işlem yapılmasına gerek bulunmadığım belgeleyebilme yetkisine sahiptir. 

Ayrıca, üye devletler veya meşru bir menfaati olan gerçek ve tüzel kişi¬ 

lerin müracaatı üzerine veya kendi insiyatifi ile Komisyon, 85 ve 86 ncı 

maddelerin ihlal edildiğini tesbit ettiği takdirde, alacağı bir kararla 

bu ihlallere son verilmesini isteyebilir. Söz konusu tüzük ile yeni an¬ 

laşmaların, kararların ve uygulamaların Komisyon'a bildirilmesi zorunlu¬ 

luğu getirilmiş ve kararları Adalet Divanının denetimine tabi olmakla 

beraber Komisyon, Roma Anlaşmasının 85 ve 86 ncı maddelerini uygulamaya 

yetkili kılınmıştır. 

Roma Anlaşmasının 88 nci maddesi de, 87 nci madde uygulamaya 

konuluncaya kadar üye devletlerin yetkili organlarının kendi ülkeleri¬ 

nin hukuk kurallarına ve 85 ve 86 ncı maddeler hükümlerine dayanarak 

konuya ilişkin karar alabileceklerini hükme bağlamaktadır. 

89 ncu madde ile Komisyona çalışmaya başladığı andan itibaren, 

85 ve 86 ncı maddelerde belirtilen ilkelerin uygulanmasını denetleme 

görevi verilmiştir. Bu ilkelere aykırı tutumlar hakkında komisyona mü¬ 

racaat edildiğinde Komisyon söz konusu işleme son verilmesi için gerek¬ 

li uyarı ve tavsiyelerde bulunur. Aykırı tutumda değişme görülmezse, 

Komisyon üye devletleri koşul ve biçimlerini kendileri sapatayacakları 

tedbirler almağa yetkili kılar. AET'de rekabet kuralları işletmeler 

açısından incelendiğinde, işletmelerin hak ve görevleri şöyle sıralana¬ 

bilir; işletmeler haklı çıkarları olduğunu ispat ettikleri takdirde, 

85 ve 86 ncı maddelere aykırı sözleşmeler aleyhine Komisyona şikayette 
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bulunabilirler, işletmeler bazen akdettikleri bir kartel anlaşmasının 

85 ve 86 ncı maddeler kapsamına girmeyen bir sözleşme olduğunun tesbi- 

tini isteyebilirler ve 85 (1) nci madde kapsamına girmekle beraber is¬ 

tisnalar arasına dahil edilmek isteyenler de Komisyona bu taleple baş¬ 

vurabilirler. 

B. Topluluğun işletmelere Yönelik Rekabet Politikası 

Topluluğun işletmelere yönelik rekabet politikası mevcut ekono¬ 

mik güçlükleri de gözönüne almak durumundadır. Komisyon, aktif rekabet 

politikası uygulaması ile mevcut ekonomik güçlüklere çözüm bulunacağı 

inancındadır. 

85 (3) ncü maddenin uygulanmasına ilişkin Komisyonun yeni yönet¬ 

meliği (1 Ocak 1983'te yürürlüğe girmiştir) genellikle eski yönetmelik¬ 

teki temel ilkeleri korumakta ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin ba¬ 

zı işbirliği şekillerini 85 (1) nci maddenin yasaklamaları dışında tut¬ 

maktadır. Yeni yönetmelikteki önemli değişiklik, işbirliğine giden iş¬ 

letmelerin, uzmanlaşmaya yönelik ortaklaşa üretim yapmalarına ilişkin 

anlaşmalarının yasak kapsamı dışında bırakılmasıdır. Böylece, küçük ve 

orta ölçekli işletmeler için çok önemli olan, ölçeğe göre artan getiri¬ 

den yararlanma olanağı getirilmiş olmaktadır. 

özel dağıtım ve satın alma haklarına ilişkin olarak da Komisyon 

yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaktadır. Komisyon, özel dağıtım ve sa¬ 

tın alma haklarına ilişkin olarak, 85 (1) nci maddeye getirilecek istis¬ 

nalar üzerinde durmaktadır. Çalışmalar özellikle, bira ve motorlu araç¬ 

lar yakıtları sektörlerine yöneliktir. Komisyon ayrıca, motorlu araçlar 

dağıtım ve hizmetlerine yönelik anlaşmalara 85 (3) ncü maddenin 
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uygulanmasını sağlayacak bir yönetmelik üzerinde çalışmalarım sonuçlan¬ 
dırma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. 

Patent anlaşmalarına ilişkin olarak Komisyon, hangi koşullarda 

lisansör firmanın, lisans verdiği ülkede üretimde bulunmamasını veya sa¬ 

tış yapmamasını ve o ülkede başka lisans vermemesini hükme bağlayan li¬ 
sans anlaşmalarının 85 (1) nci madde yasaklamaları dışında kalacağım 

belirlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Hava ve deniz taşımacılığı alanında da Komisyon, 85 ve 86 ncı 

madde hükümlerinin uygulanma kurallarım belirlemeğe yönelik çalışmala¬ 

rım sürdürmektedir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler konusunda, Topluluk çapında 

yapılan çalışmaların bir parçası olarak Komisyon hangi tedbirlerin alı¬ 

nabileceğini incelemiştir. Rekabet politikası, küçük ve orta ölçekli 

işletmelere yönelik Topluluk politikasını belirlemede önemli bir faktör 

olduğu gibi aynı zamanda, söz konusu işletmelerin gelişmesinde bir araç 

olarak da kullanılabileceğinden, Komisyon bu tür işletmelerin rekabet 

gücünü arttıracak şekilde bir politika uygulamaktan yanadır. Uzmanlaş¬ 

maya yönelik ortaklaşa üretim anlaşmalarına izin verilmesi de bu poli¬ 

tikanın bir sonucudur. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapısından kaynaklanan dez¬ 

avantajları gidermek ve ekonomik gelişmenin uyarılmasında bu tür işlet¬ 

melere verilen önemli görevler (işsizliğin giderilmesi ve rekabetin 

arttırılması gibi) sonucunda tüm üye devletler bu tür işletmelere şu 

veya bu şekilde yardım sağlamaktadır. 
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Bu yardımlar, söz konusu işletmelerin kendilerinden beklenen gö¬ 
revleri eksiksiz yerine getirmelerine yardım edecek şekilde planlandık¬ 

ları ölçüde Roma Anlaşmasının 92 (1) nci maddesindeki genel yasaklamanın 

dışında kalmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelere devlet yardımları 

her zaman hoşgörü ile karşılanmıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

finansman sorunlarının çözümüne yönelik yardımlar, araştırma ve geliştir¬ 

me projelerine yönelik dolaysız yardımlar ve ticaret ve işletme politi¬ 

kalarında teknik yardım sağlanması yasak kapsamı dışında kalmaktadır. 

Komisyon rekabet politikası açısından küçük ve orta ölçekli iş¬ 

letmelere yönelik olumlu tavrım devam ettirmekte ve daha fazla destek 

sağlayabileceği yolları araştırmaktadır. 

Ekonomik gelişmenin duraklaması, hem işletmeler hem de sanayi 

kolları açısından fazla kapasite sorununu önemli bir hale getirmektedir 

Bu sorunla birlikte ortaya çıkan istihdam sorunları, işsizliğin de yük¬ 

sek olduğu bu durumda üye devletleri endişelendirmektedir. Bu şartlarda 

Komisyon, işletmelerin sorunun çözümüne yönelik bulduğu yolların, Roma 

Anlaşmasının 85 nci maddesiyle nasıl uyuşacağım belirlemek, yol göster¬ 
mek durumundadır. 

Kapasite kullanımı oranlarında belli bir süredir kısıntı yapan, 

önemli işletme kayıpları yanında üretimde düşüşlerle karşılaşan ve yapı¬ 

sal fazla kapasite sorunları içinde olan işletmelerin, orta vadede de 

bu olguları sona erdirecek gelişmelere ilişkin bekleyişleri yoktur. 

Topluluğunki gibi bir serbest pazar ekonomisinde fazla kapasite 
olması halinde bunu ne zaman ve nasıl azaltacağına karar verecek ve 

gerekli tedbirleri alacak olan doğal olarak ilgili işletmelerdir. Ancak, 
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krizdeki sanayilerde, ekonomik şartlar her zaman en az karlı fazla ka¬ 

pasitenin azaltılacağım garanti etmemektedir. İşletmelerin gerekli dü¬ 

zenlemeleri yapamaması halinde ekonomide daha kötü gelişmeler söz konu¬ 

su olabilir. Bu durumu önlemek amacıyla Komisyon, sorunlu sektörlerde 

eşgüdümlü kapasite kısıtlamasına yönelik anlaşmaları hoşgörü ile karşı¬ 

lamaya hazırdır. Ancak, ilgili sektördeki yapısal yeniden düzenlemede 

elverişsiz araçlar (fiyat tesbiti, kota anlaşmaları veya devlet yardım¬ 

ları gibi) kullanılmaması gerektiği düşüncesindedir. 

Belli koşulları gerçekleştiren sektöre! anlaşmalar 85 (3) ncü 

madde kapsamında ele alınacaktır. Mesela, kapasite kısıtlamasına yönelik 

anlaşma sonucunda, uzun dönemde karlılığın artacağı, rekabetin sağlana¬ 

cağı, istihdam üzerinde olumlu etkiler meydana geleceği bekleniyorsa, 

üretimin de gelişeceği düşünülerek bu tür bir anlaşma 85 (3) ncü madde 

kapsamında sayılacaktır. Ancak, bu anlaşma ile birlikte her kapatılacak 

üretim merkezine ilişkin ayrıntılı ve bağlayıcı bir plan aranmaktadır. 

Bu tür başka anlaşmalara da izin verilmesi söz konusu olmakla beraber 

Komisyon açısından önemli olan, hangi tür çözüm seçilirse seçilsin yeni¬ 

den düzenleme programı sonuçlandıktan sonra Toplulukta efektif rekabeti 

sağlayacak sayıda yeterli üreticinin kalmasıdır. Yeniden düzenleme ça¬ 

lışmalarının sektördeki istihdam durumunu da istikrara kavuşturması 

beklenmektedir. 

2. İşletmelere Devlet Yardımlarım Konu Eden Kurallar 

A. Roma Anlaşmasının Konuya İlişkin Hükümleri 

Roma Anlaşmasının 92 nci ve 93 ncü maddeleri devlet yardımları¬ 

na ilişkin ilkeleri hükme bağlamaktadır. Roma anlaşmasının devlet 
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yardımlarına (sübvansiyonlara) ilişkin genel hükmü şöyledir: 

"Anlaşmadaki buna karşıt hükümler saklı kalarak, ister üye Dev¬ 

letlerce doğrudan doğruya, ister Devlet kaynaklarının aracılığı ile bir 

takım işyerlerinin ya da, üretimlerin yararına yapılan ve rekabeti bozan 

veya bozulma korkusu yaratan her çeşit yardım, üye Devletler arasındaki 

alışverişe dokunduğu ölçüde Ortak Pazarla bağdaşmaz"(Roma Anlaşması, 

Madde 92/1). 

Bu kuralla taraflar piyasada serbest rekabeti bozabilecek resmi 

müdahalelerin önüne geçmek istemişlerdir. Devlet yardımı adı altındaki 

resmi müdahalelerle gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak karşılıksız 

maddi ve aynı haklar sağlanması kastedilmektedir. Söz konusu maddenin 

getirdiği temel kriter; devlet yardımının üye Devletler arasındaki tica¬ 

reti etkilemesidir. 

Bu genel hükümden sonra Anlaşmada, Ortak Pazarla bağdaşan devlet 

yardımları açıklanmaktadır: 

" a) Tüketici bireylere malların çıkış ülkesi açısından bir ayırım ya¬ 

pılmaması şartıyla yapılan sosyal nitelikteki yardımlar, 

b) Doğal afetlerin ve diğer olağanüstü olayların zararlarım gider¬ 

meye yönelmiş yardımlar; 

c) Federal Almanya Cumhuriyetinin Almanya'nın bölünmesiyle ortaya 

çıkan ekonomik sakıncaların giderilmesi için zorunlu olduğu oran¬ 

da, Almanya'nın bölünmesinden zarar görmüş olan Alman Federal 

Cumhuriyetinin belirli bölgeleri ekonomilerine yapılacak yardım¬ 

lar" (Roma Anlaşması, Madde 92/2). 
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Ayrıca yine aynı madde ile bazı yardımların Ortak Pazar ile 
bağdaşabilir sayılabileceği hükme bağlanmıştır: 

" a) Yaşama standartlarının alışılmışın dışında sayılacak biçimde düşük 

olduğu, ya da ağır bir işsizlik olan bölgelerin ekonomik kalkınma
larım teşvike yönelen yardımlar; 

b) Avrupa'nın toplu yararına olan önemli bir projenin gerçekleşmesini 

kolaylaştırmaya yönelen, veya üye Devletlerden birinin ekonomisin

deki ağır bozukluğu düzeltme için sağlanmış yardımlar; 

c) Alışveriş şartlarım Topluluğun yararına aykırı olacak ölçüde boz

madıkça, bir takım iş kollarının yahut bir takım ekonomi bölgeleri

nin kalkınmasını kolaylaştırmaya ayrılmış yardımlar. Ancak, 

1 Ocak 19571 de gemi yapımına, sadece gümrük kayırmasının eksikli

ğini karşılayacak ölçüde kalmak üzere yapılmakta bulunan yardımlar, 

gümrük resimlerinin kaldırılmasına uygulanan şartlar altında ve bu 

Anlaşmanın üçüncü ülkelere karşı toplu ticaret politikasına iliş

kin hükümleri saklı kalarak tedricen kaldırılırlar; 

d) Komisyonun önerisi üzerine Konseyin vasıflı çoğunlukla alacağı ka

rarlarla belirtilen öbür yardım çeşitleri" (Roma Anlaşması, Madde 

92/3). 

Ancak, bu son bölümde sayılan yardımların Roma Anlaşması ile 

uyuşabildiğinin, Konseyce alınacak bir kararla tesbit edilmesi gerekmek
tedir. 

• r> 

Devlet yardımlarına ilişkin hükümlerin uygulanması, için ortaklık 

organlarına verilen yetkiler 93 ncü ve 94 ncü maddelerde yer almaktadır. 

Madde 93/1 uyarınca; Komisyon, üye devletlerle işbirliğinde bulunarak 

bu ülkelerde mevcut yardım kurallarım sürekli olarak inceler. Onlara, 
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Ortak Pazarın gelişmesi ve fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerek¬ 

li olan, amaca yardımcı tedbirleri önerir. 

Madde 93/2 uyarınca; Komisyon, ilgiliye görüşlerini bildirmek 

üzere belirli bir süre tanıdıktan sonra bir devlet tarafından yapılan 

bir yardımın 92 nci maddeye göre Ortak Pazarla uyuşmadığı, ya da hakkın 

kötüye kullanılması niteliğini taşıdığım tesbit ederse ilgili devletin, 

belirteceği süre içinde bu yardımı kaldırması ya da şeklini değiştirme¬ 

sine karar verir. İlgili devlet gösterilen süre içinde bu karara uymaz¬ 

sa Komisyon yahut başka herhangi bir ilgili devlet 169 ve 170 nci madde 

hükümlerine uymaksızın doğrudan doğruya Adalet Divanına başvurabilir (5). 

Konsey olağanüstü şartların haklı kılması halinde bir üye devle¬ 

tin isteği üzerine, söz konusu devletin yapmakta olduğu veya yapacağı 

bir yardımın, 92 nci ve 94 ncü maddeye göre çıkarılacak tüzük hükümleri 

dışında tutularak Roma Anlaşmasının temel ilkeleri ile bağdaştığına oy¬ 

birliği ile karar verebilir. Böyle bir yardımla ilgili olarak Komisyon 

esasen yardımın durdurulması yolunda işleme girişmişse, ilgili devletin 

başvurması, söz konusu Komisyon takibatının Konseyin bu konuda bir karar 

almasına kadar ertelenmesi sonucunu doğurur. Konsey üç aylık bir süre 

içinde, bu konuda karar almazsa Komisyon işlemlerine devam eder. 

Madde 93/3 uyarınca ise; yapılması düşünülen yardımların, ya da 

bunlardaki değişikliklerin, Komisyonun görüşlerini bildirilmesini 

(5) Roma Anlaşmasının 169 ncu maddesi, üye devletlerin bu Anlaşmadan do¬ 
ğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halini hükme bağlamaktadır. 
170 nci madde ise; üye devletlerden herbirinin, bir başka üye devle¬ 
tin yükümlülüklerini yerine getirmediği hallerde durumu önce Komis¬ 
yona bildirmek suretiyle Adalet Divanına başvurabileceğini hükme 
bağlamaktadıro 
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sağlayacak biçimde, zamanında duyurulması gerekir. Komisyon söz konusu 
projenin 92 nci madde hükümlerine göre Ortak Pazarla bağdaşmayacağı gö¬ 
rüşünde ise, yukarda anılan durdurma prosedürünü geciktirmeksizin uygu¬ 

lar. Komisyon bu konudaki nihai kararım vermeden, ilgili ülke tasarla¬ 

dığı tedbiri uygulayamaz. 

94 ncü madde konseye, komisyonun teklifi üzerine ve vasıflı ço¬ 

ğunlukla 92 ve 93 ncü maddelerin uygulanmasıyla ilgili tüzükleri çıkar¬ 

ma yetkisi vermektedir. 

B. Topluluğun Devlet Yardımlarına ilişkin Politikası ve 

Uygulaması 

a) Genel Olarak 

Roma Anlaşmasının hükümleri uyarınca, Topluluğun kuruluşundan 

sonra Komisyon,devlet yardımları alanında çalışmalar yapmaya başlamış 

ve hangi yardımların Ortak Pazar ile bağdaşabilir devlet yardımı kabul 

edileceğini belirlemiştir. Mevcut devlet yardımları üzerindeki Komisyon 

araştırmaları AET ülkelerindeki bu tür uygulamaların dört grupta topla¬ 

nabileceğini göstermektedir; 

i. Dış piyasalarda tanıtma yardımlarım, vergi iade¬ 

sini ve ihracat finansmanı gibi yardımları içeren 

ihracatı teşvik yardımları, 

ii. Ekonomik kalkınmayı teşvik eden yardım programları, 

i i i. Bölgesel dengesizlikleri giderici yardımlar, 

iv. Güçlükle karşılaşılan sektörlere yapılan yardımlar. 
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Söz konusu yardımların Roma Anlaşmasının temel ilkeleriyle bağ¬ 
daştığı ve yasak kapsamı dışında kalan yardım türleri olduğu belirlen¬ 
miştir. 

Görüldüğü gibi Roma Anlaşmasının 92 nci maddesi milli hükümet¬ 

lerin işletmelere mali yardımda bulunmasını kesinlikle belirlenmiş ko¬ 

şullar dışında yasaklamaktadır. 93 ncü madde de Komisyona, bu hükmün 

yerine getirilmediği durumları araştırma yetkisi vermektedir. Ancak, 

198011 i yıllarda yaşanan ekonomik gerçekler Anlaşmanın yapıldığı 1957 

yılındaki ekonomik şartlardan çok farklı bir hal almıştır. Ekonomik 

şartlar kötüledikçe, güçlük içindeki bazı sanayileri ayakta tutabilmek 

için kamu kaynaklarına başvurulması eğilimi de hükümetlerde artmaya baş¬ 

lamıştır. 

Avrupa'da kötüleşen ekonomik durum Komisyonun devlet yardımları¬ 

na ilişkin tavrım da etkilemiştir. Komisyon gerilemenin mevcut olduğu 

bazı sektörlerde (çelik, gemi inşa, oto sanayi, tekstil gibi) daha esnek 

ve hoşgörülü bir tavrı göstermekle beraber, benimsemediği türdeki devlet 

yardımlarım engellemek için de daha dikkatli olmaya başlamıştır. Gerçek¬ 

ten de paradoksal görünmekle beraber, komisyonun devlet yardımlarına 

ilişkin tavrı bir yandan gittikçe daha sert olmakta, diğer yandan da 

geçmiş yıllardakinden daha büyük ölçüde esneklik gösterilmektedir. Top¬ 

luluk yetkilileri belli türde yardımların benimsendiğini ve hatta Komis¬ 

yonca desteklendiğini açıkladıkları halde, yine de Komisyona sunulmamış 

devlet yardımlarına ilişkin çok ciddi bir tavır almakta ve üye devlet¬ 

lerin resmi dokümanlarım, hatta gazetelerini bile izleyerek izin veril¬ 

memiş devlet yardımlarım takip etmektedirler. İlgili ülkeler veya kişi¬ 

lerden gelen şikayetler de Komisyon araştırmalarının başlamasına yeterli 
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olmaktadır. 

Devlet yardımlarına ilişkin kurallarda Komisyonun temel amacı, 

rekabetin bozulmasını engellemek ve Ortak Pazarın birliğini sağlamaktır. 

Ancak, bu temel amacı yerine getirmeye çalışırken cari ekonomik durumun 

taleplerini de hesaba katmak durumundadır, özellikle, Topluluk sanayii¬ 

nin yapısal adaptasyonunu sağlamak, rekabet gücünü arttırmak, işsizliğin 

üstesinden gelmek, bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek gibi temel hedef¬ 

leri de gözönünde bulundurması gerekmektedir. 

1982 yılında, Ortak Pazar ile bağdaşabilir nitelikte olduğu id¬ 

diası ile Komisyona sunulan devlet yardımları teklifleri belirgin bir 

şekilde artmıştır. 

TABLO: III.1 

1970-1982 YILLARI ARASINDA SUNULAN 

DEVLET YARDIMI TEKLİFLERİNE KOMİSYONUN TAVRI 

•- ' ■*' Komisyonca 
halen 92 (3) Resmi Gazete-
ncü madde de yayınlanmı: 

Yıllar 
Henüz cevaplan¬ uyarınca olumsuz cevap 

Toplam mamış olanlar İncelenenler 1ar 

1970 21 15 6 1 
1971 18 11 7 |. 3 
1972 35 24 11 3 
1973 22 15 7 4 
1974 35 20 15 
1975 45 29 16 2 
1976 47 33 14 2 
1977 112 99 13 1 
1978 137 118 19 
1979 133 79 54 3 
1980 105 72 33 2 
1981 141 79 62 14 
1982 233 104 129 13 

KAYNAK: Comission of the European Communities, Twelfth Report on Competi¬ 
tion Policy, S.113. 

(*) Tarımsal yardımlar hariç olarak. 



39 

1982 yılında Komisyona sunulan tekliflerin artması ekonomik 

Şartlardaki kötüleşmenin bir sonucudur, üretimdeki düşüşler, artan işsiz¬ 

lik, pazar paylaşımı için şiddetli uluslararası rekabet, ve korumacılı¬ 

ğın artması yolundaki baskılar üye ülkeleri devlet yardımlarına daha sık 

başvurmağa itmektedir. Devlet yardımları bir ülkede, ekonomik büyümeye, 

sanayi yapılarının değişen piyasa koşullarına adaptasyonuna, bölgesel 

kalkınmaya, ekonomik değişikliklerden kaynaklanan sosyal koşulların iyi¬ 

leştirilmesine ve istihdamın geliştirilmesine yardım edebilir veya koru¬ 

ma şekillerinden biri olarak kullanılabilir. Bu tür uygulamalar yerli 

üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayarak onların yararına olabilir. An¬ 

cak, bu tür uygulamalar genellikle gerekli yapısal adaptasyonu engelle¬ 

diği ve güçlükleri diğer ülkelerdeki rakiplerine transfer ettikleri için 

Ortak Pazar felsefesi ile bağdaşmaz kabul edilmektedir. 

Topluluktaki sanayi ürünleri ticaretinin önemi açısından bakıl¬ 

dığında; kısa dönemde milli çıkarlar açısından devlet yardımları yararlı 

olmakla beraber, uzun dönemde Ortak Pazarın birliği için bir tehlike 

oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla, 92 nci madde ve devamının Komisyona 

verdiği kontrol yetkisinin, Topluluğun gelişmesinde ve Ortak Pazarda 

birliğin sağlanmasında artan önemi olduğu suvunulmaktadır. 

b) Politika 

Devlet yardımlarına ilişkin kuralları uygulamada, Komisyonun 

izlediği politikanın temel unsuru Topluluk çıkarıdır. Mevcut ekonomik 

koşullarda geçmiştekinden daha çok miktarda devlet yardımı Topluluğun 
çıkarı ile bağdaşır kabul edilmekle birlikte, üye ülkelerin sadece, 
milli çıkarlarına hizmet eden devlet yardımlarım talep etmekten de 



caydırılmalarına çalışılmaktadır. 

Rekabet politikası, Komisyonun genel ekonomik politikasının bir 

parçasıdır. Devlet yardımları, genel ekonomik hedeflerin ışığı altında 

belirlenmektedir. Bazı hallerde, bir yardım tedbiri Topluluk açısından 

daha önemli bir hedefin gerçekleştirilmesine hizmet ettiği takdirde, re¬ 

kabetin belirli bir dereceye kadar bozulmasına hoşgörü ile bakılabilmek- 

tedir. 

Ancak, rekabet politikasına ilişkin son raporlarda Komisyonun 

dikkati çektiği önemli bir husus vardır. Devlet yardımlarının artması 

üye devletlerdeki kuruluşlar arasında öyle bir zihniyet yaratabilir ki, 

kuruluşlar güçlükle karşılaştıkları zaman kendi öz kaynaklarına yönelip, 

kendi çabaları ile güçlüğü aşmak yerine hemen devlet desteği arama yolu¬ 

na gidebilirler. Böyle bir zihniyetin yayılmasını engellemek üzere Ko¬ 

misyon, yardım tekliflerini incelerken tekliflerin olumsuz yönleri üze¬ 

rinde daha çok durmaktadır. 

Komisyon, özel ve kamu sektörünün birlikte yaşadığı ekonomiler¬ 

de rekabeti tesis edebilmek için, kamu kesimine ayrıcalık yaratan her 

türlü doğrudan veya dolaylı yardımın sistemden elimine edilmesi görüşün¬ 

dedir. Bunu sağlayabilmek için de kamu kesimindeki işletmelere tahsis 

edilecek kamu kaynaklarının ve bunların kullanımının gizli kalmaması 

gerektiğini ve bu tür yardımlara ilişkin periyodik raporlar düzenlenme¬ 

si gerektiğini savunmaktadır. 

Komisyon, Roma Anlaşmasının 92 nci maddesindeki yasakların mev¬ 

cut ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde tekrar gözden geçirilmesi 
gerektiğini kabul ederken, diğer yandan da söz konusu maddenin taviz 
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verilmeden uygulanmasında ısrarlıdır. Yardımların amaçlarının özel, mil 

li ve bölgesel koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi ve yardımla¬ 

rın Roma Anlaşmasının amaçları ile tutarlı olmasından yanadır. 

Devlet yardımlarına ilişkin tekliflerin incelenmesi sırasında 

Komisyonun üzerinde önemle durduğu üç husus şunlardır: 

i. Yardım Topluluk çıkarına olan bir gelişmeyi 

teşvik etmelidir. Bu üye ülkenin devlet yar¬ 

dımı aracı ile kendi karşılaştığı güçlükleri 

ve işsizlik sorununu diğer üye ülkelere trans¬ 

fer etmesine izin verilmemeli d i r, 

ii. Yardımla amaçlanan gelişmenin söz konusu yar¬ 

dım olmadan gerçekleştirilebilmesi mümkün ol¬ 

mamalıdır. Yani, yardım gerçekten amacı sağla¬ 

maya yönelik olmalı ve makul bir süre içinde 

tekrar devlet yardımına ihtiyaç göstermeyeceği 

açık olmalıdır, 

i i i. Yardımın nitelikleri, etkileri (yoğunluğu, sü¬ 

resi, güçlükleri bir üye ülkeden diğerine trans¬ 

fer etme tehlikesi, rekabeti bozma derecesi) 

yardımın amacının önemiyle uyumlu olmalı ve 

yardımlar açık ve kontrol edilebilir olmalıdır. 

c) Uygulama 

Komisyonun devlet yardımlarına ilişkin son uygulamasına bakıl¬ 

dığında genellikle aşağıdaki üç tür projenin kabul edildiği görülmekte¬ 
dir: 
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i. Güçlük içinde bulunan geleneksel sanayilere 

yönelik olanlar, 

ii. Yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik olanlar, 

i i i. "Yatay tedbirler" yani değişik sanayi kolların¬ 

daki benzer sorunların giderilmesine yönelik 

olanlar. 

îlk iki kategoride yer alan projelerin güçlü bir Topluluk ger¬ 

çekleştirilmesi hedefiyle de tutarlı olduğu açıktır. Güçlük içindeki şir¬ 

ketlerle ilgili olarak, temelde tekstil, çelik ve gemi inşa sanayileri 

düşünülmektedir. Bu tür işletmelere yardımın beraberinde rekabetin bo¬ 

zulmasını da getireceği açıktır. Ancak, sosyal görüşler burada zorlayı¬ 

cı bir rol oynamaktadır. Yardıma izin verilebilmesi için, ilgili işlet¬ 

me veya sanayi için yardım teklifinin yamsıra, açıkça tanımlanmış, söz 

konusu işletme veya sanayiin yeni bir yapıya kavuşturulmasına yönelik 

bir planın mavcudiyeti aranmaktadır. Bu planın ilgili işletme veya sana¬ 

yiin yaşama gücünü arttırması ve öngörülebilir gelecekte tekrar devlet 

yardımına muhtaç bırakmayacak şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. 

Yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik projelerde (Meselâ; 

elektronik sanayi, uçak sanayi, vb.) işletmelerin ağır mali ve ticari 

riskleri omuzlamak zorunda kaldıkları dönemlerde devlet yardımları müm¬ 

kün olabilmektedir. 

Yatay tedbirler veya yardımlar yeni bir politika alanı oluştur¬ 

maktadır. Değişik sanayi kollarında aynı sorunların mevcut olmasından 

kaynaklanmaktadır. Meselâ; enerji dönüşümü, çevrenin korunması, hammad¬ 
delerin rasyonel kullanımı ve küçük ve orta ölçekli firmalar için özel 
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düzenlemeler. Bu tür yardımlar, Topluluğun diğer hedeflerini gerçekleş¬ 

tirmeye yardım etmektedir. 

Ancak, Komisyonun son yıllardaki belirli şartlarda-, hoşgörülü 

tavrına rağmen devlet yardımlarının Komisyonca benimsenmesi kolay olma¬ 

maktadır. Son yıllarda birçok işletme, milli hükümetler tarafından söz 

verilmiş yardımların, Komisyon kararları ile yasaklanmasından ötürü güç 

duruma düşmüştür, örneğin, 1981 Ocak ayında Komisyon ABD'nin çok uluslu 

şirketi EXXON'a, Belçika hükümetince Antwerp Rafinerisi için verilecek 

130 milyon Belçika Frankı tutarındaki yatırım teşviğini yasaklamıştır. 

Bunu, Topluluğun devlet yardımlarına ilişkin uygulamasında iyi bir misal 

teşkil eden Philip Morris olayına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararı 

izlemiştir. 

1978 Ekim ayında Hollanda hükümeti Komisyon'a bir teklif sunarak, 

Hollanda'da faaliyet gösteren Philip Morris'e 6.2 milyon Hollanda Flouri- 

ni (2.3 milyon AHB) tutarında yardım vermeyi planladığım bildirmiştir. 

Philip Morris'in amacı, bu yardım sayesinde Eindhoven'deki fabrikasını 

kapatarak, yine Hollanda'da ve işsizliğin daha çok olduğu Bergen-op- 

Zoom'da sigara üretimi faaliyetini yoğunlaştırmaktır. Bu çerçevede 

Hollanda hükümeti de yardım sağlamak istemektedir. Ancak Komisyon, bu 

öneriyi yardımın onaylanması için gerekli şartların mevcut olmadığı 

gerekçesiyle 1979 Temmuz ayında reddetmiştir. Bunun üzerine Philip 

Morris, Roma Anlaşmasının 92 nci maddesinin 1 nci ve 3 ncü paragrafla¬ 

rının ihlal edildiğini savunarak itiraz etmiştir. Philip Morris, söz 

konusu yardımın rekabeti bozma açısından marjinal bir etkisi olacağım 
dolayısıyla, 92 nci maddenin 1 nci paragrafındaki kriterleri yerine 
getirmediğini savunmuştur. Komisyon ise; bu yardımla Topluluk hedeflerinden 



birinin sağlanmasına hizmet edilmediğinden üye ülkeler arasında rekabe¬ 
tin bozulmasına izin verilemeyeceği görüşünde ısrar etmiştir. Sonuçta, 

konu Avrupa Adalet Divanına intikal etmiştir. Adalet Divanı; 92 nci mad¬ 

de uyarınca,"bir üye ülke tarafından verilen yardım ilgili işletmenin, 

Topluluk içi ticarette rekabet ettiği diğer üye ülkeler işletmelerine 

nazaran durumunu güçlendiriyorsa, rakip işletmeler bu yardımdan etkile¬ 

necektir" gerekçesiyle yardımın yasaklanmasından yana karar vermiştir. 

Philip Morris olayı devlet yardımlarına ilişkin dırrumu genelde 

de açıklığa kavuşturmuş olmaktadır. Komisyonun 92 nci maddenin 3 ncü pa¬ 

ragrafı uyarınca önemli bir değerlendirme yetkisi bulunmakla beraber 

Anlaşmanın temel ilkeleri açıktır. îlke olarak devlet yardımları Ortak 

Pazarla bağdaşmaz. Komisyonun değerlendirme yetkisi ancak, üye ülkele¬ 

rin teklif ettiği yardımlar Topluluk hedeflerinin sağlanmasına yardım 

ettiği zaman ve 92 nci maddedeki kriterlere uygun olduğunda kullanılmak¬ 

tadır. Sadece milli çıkarlara yönelik yardımlar, Komisyonun değerlendir¬ 

me yetkisini olumlu yönde kullanmasına yetmemektedir. 

3. Damping ile İlgili Kurallar 

Roma Anlaşmasının 9* nc1' maddesi dampingle ilgili kuralları hük¬ 

me bağlamaktadır, 91 nci madde uyarınca; Komisyon geçiş döneminde bir 

üye devlet veya başka herhangi bir ilgilinin isteği üzerine Ortak Pazar 

içinde damping yapıldığım ortaya çıkarırsa, buna son verilmesi için 

dampingi yapan veya yapanlara tavsiyelerde bulunur. 

Damping durdurulmadığında Komisyon, şartlarım ve uygulama ko¬ 

şullarım kendisi belirterek, dampingten etkilenen üye devleti koruma 
tedbirleri almaya yetkili kılar. 
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Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra ise, bir üye devlette ye¬ 

tişen veya açıkça alınıp satılan ürünler bir başka üye devlete ihraç 
edildikten sonra, bir gümrük resmine, miktar kısıtlamasına veya benzer 

etkili tedbirlere tabi olmaksızın ihracatçı ülkeye yeniden ithal edile¬ 

bilirler. 

Komisyon bu maddenin uygulanması ile ilgili mevzuatı tesbit eder. 

Roma Anlaşmasının dampinge ilişkin kuralı, bir işletmenin bir 

süre için iç piyasadaki kazançlarının bir kısmım feda ederek, uluslar¬ 

arası piyasada rekabet üstünlüğü sağlamasını engellemeye yöneliktir. 

4. Kamu İsletmelerine Yönelik Kurallar 

A. Roma Anlaşmasının Konuya İlişkin Hükümleri 

Roma Anlaşmasının 90 ncı maddesi kamu işletmelerine ilişkindir. 

Bu madde ile kendilerine özel haklar tanınmış devlet tekelleri ve işlet¬ 

meleri de, Roma Anlaşmasının 7 nci maddesinin ayrılık gözetmeleri yasak¬ 

layan hükümlerine, işletmelere yönelik rekabet kurallarına ve damping 

ile devlet yardımlarına ilişkin kurallara uymak zorunluluğunda bırakıl¬ 

mışlardır. 90 ncı madde şöyledir: 

" 1. Kamu işletmeleri veya kendilerine üye devletlerce özel veya baş¬ 

kalarına tanınmayan haklar tanınmış bulunan işletmeler için üye 

devletler bu Anlaşmanın hükümlerine, başlıca madde 7 ve madde 

85-94 içindekilere aykırı ne tedbir alabilir ne de mevcut olanla¬ 

rı yürürlükte tutabilir (6). 

(6) Roma Anlaşması Madde 7; "Anlaşmanın uygulanma alanında üye devletle¬ 
rin yurttaşları arasında, yurttaşlık yönünden ayrılık gözetmek yasak¬ 
tır." 
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2. Genel ekonomi yararına işleyen servislerin yönetimi ile görevlen¬ 

dirilmiş olan veya vergi sağlayan tekel niteliği gösteren işlet¬ 

meler bu Anlaşmanın, özellikle rekabete ilişkin olan hükümleri 

altına girerler. Ancak, bu hükümler söz konusu işletmelere verilen 

özel görevin hukuk ya da olgu bakımından yerine getirilmesini en¬ 

gellemeyen sınırlar içinde uygulanır. 

3. Komisyon, bu madde hükümlerinin uygulanmasını gözetir ve gereğine 

göre üye devletlere buna ilişkin direktifler gönderir." 

B. Topluluğun Kamu İşletmelerine Yönelik Politikası 

Topluluğun kamu işletmelerine yönelik politikası, Komisyonun, 

Roma Anlaşmasının 90 (3) ncü maddesi uyarınca 25 Haziran 19800de kabul 

ettiği 80/723 sayılı direktifi ile açıklığa kavuşmuş olmaktadır, önemli 

derecede ekonomik güçlüklerle karşılaşılması hallerinde, üye devletler 

kamu kaynaklarına daha sık başvurmaktadırlar. Böyle hallerde, devlet 

kaynaklarının kullanımı ile rekabeti bozulmasını engellemek için Komis¬ 

yon, Roma Anlaşmasının temel kurallarının hem kamu kesimine hem de özel 

kesime aynı şekilde uygulanması gerektiğini düşünmektedir. Bunu gerçek¬ 

leştirmek için de Komisyon, devlet tarafından sınai ve ticari faaliyet¬ 

lerin finansmanının açıklığa kavuşturulması gereğinden hareketle üye 

devletlerle kamu işletmelerinin arasındaki mali ilişkilerin açıklığa ka- 
\ 

vuşturulmasına ilişkin olan 80/723 sayılı direktifi kabul etmiştir. 

Bu direktifte, kamu işletmesi tanımı Roma Anlaşmasının 90 (1) nci 

maddesinde de mevcut temel ilke uyarınca yapılmış ve devletin dolaylı 
veya dolaysız mali katılımı ile veya kuruluşun idaresine yönelik kanuni 

hükümler sonucu devletin etkisinin söz konusu olduğu işletmeler, kamu 
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işletmesi sayılmıştır. Söz konusu direktifin hazırlanmasındaki düşünce¬ 

lerden biri de, bazı özel koşullarda devlet kaynaklarının kamu işletme¬ 

leri lehine kullanılması sonucu ortaya çıkan yardım türlerinin, genel, 

bölgesel ve sanayi yardımları dışında kalmasıdır. Meselâ, işletme açık¬ 

larının karşılanması için sermaye arttırılması, olağandışı elverişli ko¬ 

şullarla kredi sağlanması, vergi bağışıklıkları veya diğer mali avantaj¬ 

lar sağlanması gibi. 

Posta, telekomünikasyon ve kamu taşımacılığının bazı şekilleri 

direktifin kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu direktif ile üye devletler 

kamu işletmelerine, anılan özellikleri yaratabilecek herhangi bir fon 

transferi yaptıklarında bunu Komisyona bildirmeğe zorunlu kılınmışlardır. 

Ayrıca, devletin ticari açıdan işletmeyi dezavantajlı kılacak bir duru¬ 

mu empoze etmesi halinde, bu işlem sonucunda oluşacak zararı, devletin 

tazmin etmesini mümkün kılacak bir hüküm de direktifte mevcuttur. 

Anılan direktifle Komisyon, devletle kamu işletmeleri arasında¬ 

ki mali ilişkilerin niteliğini, etkilerini açıklığa kavuşturmayı amaçla¬ 

mıştır. Aslında, bu direktifin kabulü tarihine kadar Komisyon yaptığı 

çalışmalarla (kararları, incelemeleri, tavsiyeleri gibi) devlet yardım¬ 
larına ilişkin kuralları açıklığa kavuşturmuştu. Ancak, bu direktife 

ihtiyaç, kamu kaynaklarının Roma Anlaşmasının 222 nci maddesine dayanı¬ 

larak kullanılmasının artması sonucu ortaya çıkmıştır (7). Mesela, yatı¬ 

rımların ve millileştirmelerin artması gibi. Komisyon bu gelişmeleri 

(7) Roma Anlaşması, madde 222: "Bu Anlaşma üye devletlerde mevcut olan 
mülkiyet sistemine hiçbir yönden dokunamaz". 
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doğal karşılamakla birlikte, serbest piyasa ekonomisinde faaliyette bu¬ 
lunan bir yatırımcının davranışları ile bağdaşmayacak bir şekilde davra¬ 

nılan olaylar üzerinde dikkatini toplamıştır. Ayrıca, kamu kesiminin 

Topluluk ekonomisi üzerindeki etkisinin de son yıllarda çok artması, bu 

direktife duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Ancak, üç üye devlet (Fransa, 

İtalya ve Birleşik Krallık) bu direktifin yok sayılması talebiyle Adalet 

Divanına başvurmuşlardır. 

Avrupa Adalet Divanı üç üye ülkenin başvurularım birleştirerek 

konuyu ele almıştır. Federal Almanya ve Hollanda'nın lehte tavır aldığı 

bu direktife ilişkin kararım Adalet Divanı 6 Haziran 1982'de vermiş ve 

üç üye ülkenin başvurularını tamamen reddetmiştir. 

üç üye devletin Adalet Divanına başvuruda dayandıkları argüman¬ 

lar; Komisyonun yetkisizliği, zorunlu bir durum olmaması, kamu işletme¬ 

lerine karşı ayırımcılık yapılması ve direktifin kamu işletmeleri ve 

devlet yardımı kavramlarım tanımladığı ölçüde Roma Anlaşmasının 90, 92 

ve 93 ncü maddelerini ihlal etmesidir. 

Adalet Divanı, Komisyonun söz konusu direktifi yayınlamasının, 

90 ncı madde hükümlerine uygun olduğuna ve 94 ncü maddenin verdiği yet¬ 

ki çerçevesinde kalındığına karar vermiştir. 

üye devletlerde çok farklı yapılarda kamu işletmelerinin mevcu¬ 

diyetinin, idare biçimlerinin, faaliyetlerinin ve devletle mali ilişki¬ 

lerinin çok çeşitli ve çok karışık olmasının sonucu kamu işletmelerinin 

izlenmesi ve yönlendirilmesinin çok güç olmasının bu direktifi zorunlu 

kıldığına karar verilmiştir. 
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üzel kesimdeki işletmelere nazaran kamu işletmelerine ayırımcı¬ 

lık yaratılması konusunda ise Adalet Divanı, Uç üye ülke hükümetinin 

refere ettiği eşitlik ilkesinin uygulanabilmesi için iki kesimdeki işlet¬ 

melerin kıyaslanabilir durumda olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Fa¬ 

kat, özel işletmelerde sınai ve ticari stratejileri karlılık ilkesi be¬ 

lirlerken, kamu işletmelerinin kararlarında pek çok başka faktör etkili 

olabilmektedir. Bu faktörlerin ekonomik ve sosyal etkileri de, işletme¬ 

lerle kamu yönetimi arasında özel türde ilişkilere yol açmaktadır. Ve, 

direktif bu tür özel mali ilişkilere yönelik olduğundan, bu argüman da 

Adalet Divanınca kabul edilmemiştir. 

Tüm argümanların Adalet Divanınca reddedilmesi sonucunda geçer¬ 

lilik kazanan direktifin 8 nci maddesi uyarınca; Komisyon, üye devletle¬ 

re direktife uymak için gerekli adımları atmalarının zorunluluğunu hatır¬ 

latmıştır. Komisyon, üye devletlere direktifi öncelikle motorlu araçlar, 

tekstil makinaları, işlenmiş tütün ve gemi yapım sanayilerinde uygulama 

niyetinde olduğunu bildirmiştir. Bu sektörlerin seçiminde; kamu kaynak¬ 

larının kullanımında açıklık olmamasının yamsıra, Topluluk düzeyinde 

bu sektörlerin karşılaştıkları sorunlar (ki, bu sorunlar onları rekabet 

açısından çok duyarlı kılmaktadır) ve Komisyona bu sektörlere ilişkin 

olarak yöneltilen şikayetler rol oynamıştır. 

Komisyonun kamu işletmelerine yönelik politikası, Roma Anlaşma¬ 

sının devlet yardımı kuralları ile sınırlı değildir. Komisyon, kamu 

işletmelerinin, sadece tüm işletmeleri ilgilendiren 85 nci ve devamında¬ 

ki maddeleri değil, üye devletlere yönelik hükümleri de dikkate almala¬ 

rım amaçlamaktadır. Meselâ, ithalatta miktar kısıtlamalarım ve eş 

etkideki bütün tedbirleri yasaklayan, 30 ncu madde gibi. 
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Oye devletler, kamu işletmelerine yönelik olarak, ekonomik ve 

sosyal hedeflerine uygun politikalar geliştirebilirler. Ancak, zorunlu 

olan Roma Anlaşmasının hükümlerine aykırı amaçlarla kamu işletmelerinin 

kullanamamasıdır. Kamu işletmelerine ilişkin olarak Komisyonun izledi¬ 

ği rekabet politikası, Topluluğun diğer politikalarıyla sıkıca bağlıdır. 

5. Ticari Nitelikteki Devlet Tekelleri 

A. Roma Anlaşmasının Konuya ilişkin Hükümleri 

Roma Anlaşmasının 37 nci maddesi ticari nitelikteki devlet tekel¬ 

lerine ilişkin kuralları hükme bağlamaktadır. îlke olarak devlet tekel¬ 

lerini yasaklayan bu madde uyarınca tekel altında üretim yapılabilirse 

de; rakip ürünlerin başka üye devletlerden ithali engellenemez, pazar- 

lanmasında ve satışında farklılık yapılamaz. 37 nci madde şöyledir: 

" 1. üye devletler ticari nitelik taşıyan devlet tekellerini tedarik 

ve sürüm şartları bakımından üye devletler uyrukluları arasında¬ 

ki her türlü farklılığın geçiş döneminin sonunda kalkmasını sağ¬ 

layacak şekilde tedricen düzene sokarlar. 

Bu maddenin hükümleri bir üye devletin, üye devletler arasın¬ 

daki ticareti hukuken veya fiilen, dolaylı veya dolaysız kontrol 

ettiği, yönettiği veya hissedilir şekilde etkilediği bütün kuru¬ 

luşlara uygulanır. Bu hükümler, idaresi devredilmiş devlet tekel¬ 

lerine de uygulanır. 

2. 0ye devletler 1 nci fıkrada yer alan ilkelere aykırı veya arala¬ 
rındaki gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının kaldırıl¬ 

masına ilişkin maddelerin kapsamım daraltan herhangi bir yeni 
tedbir almaktan sakınırlar. 
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3. 1 nci fıkrada öngörülen tedbirlerin zaman sırası, o ürünlere 
ilişkin miktar kısıtlamalarının madde 30-34 içinde gösterilen 

kaldırma sıralarına göre yapılır. 

Bir ürün yalnız bir veya bir takım üye devlette ticari nite¬ 

lik gösteren bir devlet tekeline bağlı ise, Komisyon şartlarım 

ve uygulama biçimini belirterek öbür üye devletleri 1 nci fıkra¬ 

da gösterilen düzenlemenin yapılmadan kaldığı sürece, koruma ted¬ 

birleri almaya yetkili kılabilir. 

4. Ticari nitelikteki bir tekelde tarım ürünlerinin değerlerini yük¬ 

seltmek veya satışım kolaylaştırmak için bir tüzük bulunuyorsa, 

bu maddenin uygulanmasında, ilgili üreticilerin çalıştırılmaları 

ve yaşama standartları için eşdeğerde garantiler sağlanman, ya¬ 

pılabilecek düzenlemelerin ve gerekli uzmanlaşmaların zaman sıra¬ 

ları gözönünde tutulmalıdır. 

5. Buna karşılık üye devletlerin yükümleri, bulunmakta olan uluslar¬ 

arası anlaşmalarla bağdaştıkları ölçüde kalır. 

6. Komisyon, bu maddede öngörülen düzenlemelerin gerçekleştirilme¬ 

sinde zamanlama ve şekle ilişkin tavsiyelerde bulunur." 

B. Topluluğun Devlet Tekellerine İlişkin Politikası ve Uygulaması 

üye devletler Roma Anlaşmasının 37 (1) nci maddesi uyarınca 

ticari nitelikteki devlet tekellerinde, üye devletler arasındaki fark¬ 

lılığın ortadan kalkmasını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak zo¬ 

rundadırlar. üye devletlerdeki devlet tekellerinin düzenlenmesine iliş¬ 

kin çalışmalar henüz bitmiş değildir. Bu düzenleme konusunda üye dev¬ 

letlerin isteksiz davrandıkları görülmektedir. Bu isteksizlikleri, üye 

devletlerin söz konusu tekellere verdikleri önemle açıklanabilir. 
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üye devletlerde bazı tekellerin düzenlenmesi sonuçlandırılarak 

37 nci maddeye uyum sağlanmıştır. Mesela, İtalyan 5eker Tekeli 1980“de 

son bulmuştur. Alman Kibrit Tekeli 19821 de Alman hükümetinin aldığı bir 

kararla Ocak 1983'te sona erdirilmiştir. Ancak Fransız ve İtalyan İşlen¬ 

miş Tütün tekellerine ilişkin düzenlemeler halen sürdürülmekte ve zaman 

zaman Komisyon, Avrupa Adalet Divanına başvurma zorunda kalacağım be- 

1irtmektedir. 

Fransız işlenmiş tütün tekeline ilişkin olarak, özel ithal hak¬ 

ları ve özel pazarlama hakları yasaklanmıştır. Söz konusu tekelde düzen¬ 

lenmesi gereken diğer bazı hususlardan biri, diğer üye ülkeler uyruklu 

toptancıların Fransa'da sürekli bir adrese sahip olmaları gereğidir. 

Bu gereklilik, ilke olarak Roma Anlaşmasının 30 ncu maddesi anlamında 

bir miktar kısıtlamasına eş bir durum yaratmaktadır, ayrıca, 37 nci mad¬ 

de anlamında bir tekelin mevcudiyetini göstermektedir. 1982 yılında 

Fransız hükümeti gerekli düzenlemeleri yapmak üzere harekete geçtiğin¬ 

den Komisyon, konuyu Avrupa Adalet Divanına götürmekten vazgeçmiştir. 

Konuya ilişkin tedbirlerin Fransa tarafından 1982-84 yılları arasında 

uygulanması gerekmektedir. Komisyon, Fransız hükümetinin son olarak al¬ 

dığı tedbirler sonucu, anılan tekelin Roma Anlaşması hükümlerine uygun 

bir hale geleceğini düşünmektedir. 

İtalyan sigara ve kibrit tekelinde ise gerekli düzenlemelerin 

büyük bir kısmı gerçekleştirilmiştir. Ancak Komisyon, çözümlenmemiş ola¬ 

rak kalan tek sorun, yani sabit perakende marjları için Avrupa Adalet 
Divanına başvurmuştur. 

Fransız Alkol Tekeli'ne ilişkin şikayetler sonucu Komisyon 
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sistemin işleyişi ve özellikle fiyat politikası üzerinde incelemeler 

yapmıştır. Komisyon, fiyat politikasına ilişkin incelemesi sonucunda, 

alkol için gerekli tarım orijinli maddelerin alım fiyatlarının, resmi 

kota içinde, "Services des alcools" tarafından damıtma merkezlerinin 

toplam sabit maliyetlerini kapsayacak şekilde hesaplandığım tesbit 

etmiştir. Böylece damıtma merkezleri, işlenmiş alkolü hem Fransa'da 

hem diğer üye ülkelerde, kota dışı, sadece değişken maliyetlerin baz 

alındığı dolayısıyla, ürünün gerçek maliyetinin altında bir fiyatla 

satma olanağına kavuşmaktadır. Bu fiyat politikası, Roma Anlaşması¬ 

nın 37 nci maddesi anlamında bir tekelin mevcudiyetini gösterdiğinden, 

Komisyon bu konudaki çalışmalara başlamıştır. 

Topluluğun yeni üyesi Yunanistan'ın katılmasına ilişkin hazır¬ 

lıklar sırasında Komisyon, Yunanistan'daki devlet tekellerini incele¬ 

miştir. Yunanistan Katılma Anlaşmasının 40 ncı maddesi, ticari nitelik¬ 

teki devlet tekellerinin bir takvim içinde ortadan kaldırılması ve ya¬ 

saklanması yamsıra, bütün özel ihraç haklarının ve bir takım özel it¬ 

hal haklarının kaldırılmasını öngörmektedir (8). Komisyon, 1982 yılı 

içinde bir özel Yunan firmasından, Yunanistan Petrol ürünleri Tekelinin 

düzenlenmesine ilişkin hiç bir tedbir alınmadığına yönelik bir şikayet 
almıştır. 

Bunun üzerine Komisyon, Yunan hükümetinin Roma Anlaşmasının 

5 nci maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 

söz konusu Anlaşmanın 169 ncu maddesinde hükme bağlanan prosedürü 

(8) Katılma Anlaşması Yunanistan ile AET arasında 28 Mayıs 1979'da im¬ 
zalanmış ve 1 Ocak 1981'de yürürlüğe girmiştir. 



54 

uygulamaya koymuştur (9). Komisyon'un gerekçeli görüşü üzerine Yunan 

hükümeti Komisyona, yayınladığı bir sirküler ile tüm özel ihraç hakla

rım kaldırdığım ve bundan sonra 40 (1) nci madde uyarınca yapılacak 

bütün düzenlemelerden Komisyonun haberdar edileceğini bildirmiştir. 

Yunanistan'la ilgili olarak Komisyona iletilen bir diğer şika

yet, Roma Anlaşmasının 37 nci maddesi çerçevesinde Yunan kozmetik ve 

ilaç sanayiinin yeniden düzenlenmesine ilişkindir. Bu kanun tasarısı 

Parlementoda son aşamasında iken, Komisyon bu tasarının hedefinin kendi 

içinde Roma Anlaşması ve Katılma Anlaşması ile tamamen tutarlı olmasına 

rağmen, tasarının bir kaç hükmünün Roma Anlaşmasının 37, 85, 86 ve 92 nci 

maddelerini ihlal eğiliminde olduğunu belirlemiştir. Bunun üzerine Yunan 

hükümetinden tasarıda değişiklik yapması istenmiştir. Yunan hükümetinin 

yaptığı bir kaç küçük değişiklikle tasarı kanunlaşmıştır. Ancak, bu de

ğişiklikler Komisyonun isteklerini tamamen karşılamadığından Komisyonun 

ihlal prosedürünü başlatması muhtemeldir. 

(9) Roma Anlaşması, madde 5: "Üye devletler bu Anlaşmadan doğan veya 
Topluluk kurumlarmın davranışlarından sonuçlanan yükümlerin yer
lerine getirilmelerini sağlamaya gerekli bütün tedbirleri alırlar. 
Topluluğun görevini yapmasını kolaylaştırırlar." 

Roma Anlaşması, madde 169: "Komisyon bir üye devletin bu Anlaşma 
ile kendine düşen yükümlülüklerden birini yerine getirmediği sonu
cuna varırsa, o devleti karşı görüşlerini bildirecek duruma getir
dikten sonra, nedenlerine dayanan bir bildiri yayınlar. İlgili dev
let o bildiriye Komisyonun belittiği süre içinde uymazsa Komisyon 
olayı Yargı Divanına götürebilir." 
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IV, ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL HÜKÜMLERİ 
ve ekonomik bütünleşme acisindan ketlerin durumu 

1. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Hükümleri Çerçevesinde 

KIT'lerin Durumu 

A. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol'ün Konuya İlişkin Hükümleri 

Roma Anlaşmasının 238 nci maddesine dayanılarak, 12 Eylül 1963 

tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması ile ülkemiz ve AET arasında ortak¬ 

lık bağı kurulmuştur. Ankara Anlaşmasının 16 ncı maddesi ile aday üye¬ 

lik ilişkisi içinde de Roma Anlaşmasının III ncü bölümünün 1 nci kısmın¬ 

da yer alan rekabet ile ilgili hükümlerin geçerli olacağı hükme bağlan¬ 

mıştır. Söz konusu madde şöyledir: 

"Akit taraflar, Topluluğu kuran Anlaşmanın üçüncü büyük bölümü¬ 

nün 1 nci kısmında yer alan rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırıl- 

ması ile ilgili hükümlerde anılan ilkelerin ortaklık ilişkilerinde uy¬ 

gulanması gerektiğini kabul ederler." 

Bu maddenin uygulanmasına yönelik hükümler, 1 Ocak 1973 tarihin¬ 

de yürürlüğe giren Katma Protokol1de mevcuttur. Katma Protokol'ün 

43 ncü maddesi, Roma Anlaşmasında mevcut rekabete ilişkin kuralların 

uygulanma şeklini belirlemektedir. 43 ncü madde hükümleri şöyledir: 

" 1. Ortaklık Konseyi, bu Protokolün yürürlüğe girişinden sonra altı 

yıllık bir süre içinde, Topluluğu kuran Anlaşmanın 85, 86, 90 ve 
92 nci maddelerinde belirtilen ilkelerin uygulama şartlarım ve 
usullerini tesbit eder. 
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2. Geçiş döneminde Türkiye, Topluluğu kuran Anlaşmanın 92 nci madde¬ 

sinin 3 (a) fıkrasında öngörülen durumda sayılabilir. Bu bakımdan 

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının kolaylaştırılmasına yönelik 

yardımlar, ticaret koşullarım Akit Tarafların ortak çıkarına ay¬ 

kırı düşecek ölçüde değiştirmedikçe, Ortaklığın iyi işlemesi ile 

bağdaşır kabul edilir. 

Geçiş döneminin sonunda Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin o tarih¬ 

teki ekonomik durumunu gözönünde bulundurarak, yukardaki bentte 

öngörülen hükmün uygulanma süresinin uzatılmasının gerekip gerek- 

miyeceğini kararlaştırır." 

Katma Protokol'ün 30 ncu maddesi ise ticari nitelik taşıyan 

devlet tekellerine ilişkindir. 30 ncu madde şöyledir: 

" 1. Âkit taraflar ticari nitelik taşıyan devlet tekellerini, tedarik 

ve sürüm şartları bakımından, Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler 

uyrukluları arasındaki her türlü farklılığın yirmiiki yıllık bir 

süre sonunda kalkmasını sağlayacak şekilde, gitgide düzenlerler. 

Bu madde hükümleri, Türkiye'nin veya bir üye Devletin Türkiye 

ile Topluluk arasındaki ihracat veya ithalatı dolaylı veya dolay¬ 

sız, hukuken veya fiilen kontrol ettiği, yönettiği veya hissedi¬ 

lir şekilde etkilediği bütün kuruluşlara uygulanır. Bu hükümler, 

idaresi devredilmiş Devlet tekellerine de uygulanır. 

2. Âkit taraflar, 1 nci fıkrada yer alan ilkelere aykırı veya arala¬ 
rındaki gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının kaldırıl¬ 

ması ile ilgili maddelerin hükümlerinin kapsamım daraltan her 
türlü yeni tedbir almaktan sakınırlar. 
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3. Bu maddede belirtilen Türk tekellerinin uyumu ve Türkiye ile Top¬ 

luluk arasındaki alışveriş engellerinin azaltılmasıyla ilgili 

usul, sıra ve süreler, bu Protokolün yürürlüğe girişinden en geç 

altı yıl sonra Ortaklık Konseyi tarafından tesbit edilir. 

Yukarıdaki bentte öngörülen Ortaklık Konseyi kararına kadar, 

Âkit taraflar, diğer tarafta tekel konusu olan maddelere en çok 

kayrılan üçüncü ülkenin aynı mallarına uygulanana en azından eşit 

bir işlem uygularlar. 

4. Âkit tarafların yükümleri, mevcut milletlerarası anlaşmalarla bağ¬ 

daştığı ölçüde geçerlidir." 

Görüldüğü gibi Katma Protokol'ün 30 ncu maddesi Roma Anlaşması¬ 

nın 37 nci maddesindeki hükümlere eş hükümler taşımaktadır. Roma Anlaş¬ 

masında dampinge ilişkin olarak mevcut ilkeler aynen Katma Protokol'de 

de yer almaktadır. Katma Protokol'ün 47 nci maddesi dampinge ilişkindir. 

47 nci madde şöyledir: 

" 1. Yirmiiki yıllık bir dönem içinde Ortaklık Konseyi, âkit taraflar¬ 

dan birinin istemi üzerine, Türkiye ile Topluluk arasındaki iliş¬ 

kilerde damping uygulamaları bulunduğunu tesbit ederse, dampinge 

sebep olan veya olanlara bu uygulamaya son vermeleri amacıyla 

tavsiyelerde bulunur. 

2. Zarar gören taraf: 

a) Ortaklık Konseyinin, 1 nci fıkra uyarınca, istemin yapıldığı 
tarihten başlayarak üç aylık süre içinde hiçbir karar almaması, 

b) 1 nci fıkrada öngörülen tavsiyelerin yapılmasına rağmen damping 
uygulamalarının devam etmesi, 
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hallerinde, Ortaklık Konseyine haber verdikten sonra, uygun gör¬ 

düğü korunma tedbirlerini alabilir. 

Ayrıca, zarar gören tarafın çıkarı derhal bir eylemi gerekti¬ 

riyorsa, bu taraf çıkarım korumak amacıyla, Ortaklık Konseyine 

haber verdikten sonra, dampinge karşı konulacak vergiler de dahil 

olmak üzere, koruyucu nitelikte geçici tedbirler alabilir. Bu ted¬ 

birlerin uygulama süresi, istemin yapıldığı veya zarar gören tara¬ 

fın yukardaki bendin (b) hükmü uyarınca korunma tedbirlerini aldı¬ 

ğı tarihten başlayarak üç ayı geçemez. 

3. 2 nci fıkranın 1 nci bendinin (a) hükmü veya 2 nci bendinde belir¬ 

tilen hallerde koruma tedbirleri alındığı takdirde, Ortaklık Kon¬ 

seyi, 1 nci fıkrada öngörülen tavsiyeler yapılıncaya kadar, bu 

korunma tedbirlerinin geriye bırakılmasını her an kararlaştırabilir. 

2 nci fıkranın 1 nci bendinin (a) hükmünde belirtilen halde 

korunma tedbirleri alındığı takdirde, Ortaklık Konseyi, bu korunma 

tedbirlerinin kaldırılmasını veya değiştirilmesini tavsiye edebilir. 

4. Skit taraflardan biri kaynaklı veya o akit taraf ülkesinde serbest 

dolaşım durumunda bulunan ve diğer bir âkit tarafa ihraç edilen 

mallar, birinci âkit taraf ülkesine tekrar ithal edildiğinde, hiç 

bir gümrük vergisi, miktar kısıtlaması veya eş etkili tedbir uy¬ 

gulamaksızın kabul olunur. 

Ortaklık Konseyi, bu fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla, 

bu alanda Topluluğun edindiği tecrübeden esinlenerek, her türlü 

yararlı tavsiyede bulunabilir." 
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B. Katma Protokol Hükümleri Karşısında Türkiye'nin Durumu 

Ankara Anlaşması ortaklık ilişkisinde de AET'de mevcut rekabet 

kurallarının geçerli olacağım hükme bağlamıştır. Katma Protokol'de bu 

hükmün nasıl uygulanacağım göstermektedir. Bu hükümler çerçevesinde 

AET ile ülkemiz arasındaki ekonomik bütünleşme ilerledikçe, Türkiye'nin 

bu rekabet düzenine uyması ve söz konusu rekabet kurallarının Türk iş¬ 

letmelerine ve ekonomisine uygulanması gerekmektedir. 

Katma Protokol'un 43 (1) nci m?.ddesi Roma Anlaşmasının rekabete 

ilişkin maddelerindeki ilkelerin uygulanma şart ve usullerinin Ortaklık 

Konseyince altı yıllık bir süre sonunda tesbit edilmesini hükme bağla¬ 

mıştır. Bu hüküm uyarınca 1979 yılından sonra bu uygulamanın şart ve 

usullerinin tesbit edilmesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu tesbit ha¬ 

len yapılmış değildir. 43 (2) nci madde uyarınca Türkiye, Katma Proto¬ 

kol ile öngörülen geçiş döneminde Roma Anlaşmasının 92 nci maddesinin 

3 (a) fıkrasında belirlenen durumda sayılmaktadır. Böylece, Türkiye ya¬ 

şama düzeyinin alışılmışın dışında sayılabilecek biçimde düşük olduğu 

ya da önemli bir işsizlik sorununun hakim olduğu bölgelerden sayılmak¬ 

tadır. Dolayısıyla, Türkiye Katma Protokol'de öngörülen 12 yıllık geçiş 

dönemi boyunca Topluluğun gelişmiş bölgelerinde yapılan yardımlara kon¬ 

muş olan, önceki kısımda açıklanan sınırlamalara tabi olmayacaktır. 12 

yıllık geçiş döneminin sonunda da, Ortaklık Konseyi Türkiye'nin o tarih¬ 

teki ekonomik durumunu gözönünde bulundurarak, gerekirse bu hükmün de¬ 

vam etmesini kararlaştırabilecektir (10). 

(10) 12 yıllık geçiş dönemi Katma Protokol hükümleri uyarınca 
1 Ocak 1985'te sona ermektedir. 
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üye ülkelerde ve Türkiye'de kişi başına gelir ve üretin yapısı¬ 

na bakıldığında, Türkiye'nin Katma Protokol hükümleri uyarınca, hem ge¬ 

çiş döneminde hem de son dönemde 92 nci madde hükümleri uyarınca devlet 

yardımlarından yararlanabileceği açıktır. Tablo: IV.1 ve Tablo: IV.2'de, 

bazı AET ülkelerinde ve Türkiye'de kişi başına gelir ve üretim yapısı 

verilmektedir. 

TABLO: IV.1 

BAZI ÜYE ÜLKELERDE VE TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA GELİR 

(ABD Doları) 
ülkeler 1979 

Türkiye 1.370 
Ingiltere 6.320 
İrlanda 4.210 
İtalya 5.250 
Fransa 9.950 
Hol landa 10.230 
Belçika 10.920 
Federal Almanya 11.730 
Danimarka 11.900 
Yunanistan 3.960 

KAYNAK: IBRD, World Development Report, 1981, S .135. 

TABLO: IV.2 

BAZI ÜYE ÜLKELERDE VE TÜRKİ YE'DE ÜRETİP I YAPISI (1978) 

GSY1H GSYİH'mn Dağılımı (Yüzde) 
(Milyon dolar) Tarım Sanayi Hizmetler 

Türkiye 56.460 23 29 48 
Yunanistan 33.370 16 32 52 
İtalya 323.600 7 43 50 
İngiltere 401.580 2 36 62 
Fransa 571.300 5 34 61 
Hollanda 149.060 4 37 59 
Belçika 110.920 2 37 61 

KAYNAK: IBRD, World Development Report, 1981, S.139. 
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Katma Protokol'un ticari nitelikteki devlet tekellerine ilişkin 

maddesi uyarınca Türkiye'nin anılan türdeki devlet tekellerini yirmiiki 

yıllık bir süre içinde düzenlemesi gerekmektedir, üretimdeki payı ve pi¬ 
yasaya fiyatı empoze edebilmesindeki gücü açısından Türkiye'deki KIT'ler 

incelendiğinde bunların bir çoğunun devlet tekeli kapsamına girebilece¬ 

ği görülmektedir. 

KIT'lere ilişkin son düzenleme çerçevesinde KIT kapsamına alınan 

TEKEL, üretim ve fiyat belirleme açısından tam anlamıyla ticari nitelik¬ 

te devlet tekelidir. TEK, TKİ, TPAO ve Petrol Ofisi, Çaykur, Şeker Şir¬ 

keti gibi kamu kuruluşları da üretimleri ve piyasa fiyatım belirleme 

güçleri bakımından devlet tekeli sayılabilirler. Bazı kamu kuruluşları 

da, ürettikleri bazı mallar itibariyle bu tanım kapsamına girmektedir¬ 

ler; bazı kağıt türleri üretimi ileSeka, üre üretimi açısından Iksaş, 

alüminyum ve bor tuzları üretimi ile ve metalürji alanında Etibank, 

sintermanyezit üretimi açısından Kümaş ve kaliteli çelik üretiminde 

Asil Çelik gibi. Çimento Sanayi T.A.Ş. üretimde tekel niteliğine sahip 

olmamakla beraber Çimento Müstahsilleri Biri iği'nin piyasa fiyatım be¬ 

lirlemesi nedeniyle piyasaya fiyatı empoze ettiğinden tekel sayılabilir. 

Ayrıca, gübre satışlarında Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve TMO fiyat 

belirleme açısından tekel sayılabilmektedir. 

Ancak, son yıllarda ülke içi fiyatları tek başlarına belirledik¬ 

leri için tekel sayılabilecek kuruluşların ürettikleri ürünlerin bir 

çoğunda başlayan ithalat, beraberinde yurt içi fiyatların ithal fiyat¬ 

larına göre belirlenmesi olgusunu da getirmiştir. Bu durumda hangi KIT'¬ 

lerin ticari nitelikte devlet tekeli sayılacağı çok açık olmamaktadır. 
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Katma Protokol'ün konuya ilişkin maddesi, bu madde hükümleri¬ 

nin; Türkiye'nin veya bir üye devletin Türkiye ile Topluluk arasındaki 

ticareti dolaylı veya dolaysız, hukuken veya fiilen kontrol ettiği bü¬ 

tün kuruluşlara uygulanacağım belirtmektedir. Türkiye'de faaliyet 

gösteren kamu kuruluşları henüz Topluluk ile ülkemiz ticaretini yönlen¬ 

direbilecek aşamaya gelmemiştir. KIT'lerin Topluluğa ihracatı oldukça 

kısıtlıdır, ithalatları daha yüksek olmakla beraber yine de pazarın fii¬ 

len veya hukuken kontrolü söz konusu değildir. 

2. Ekonomik Bütünleşme Açısından KIT'lerin Durumu 

Bütün ekonomik bütünleşme şekillerinde olduğu gibi, AET'yi ku¬ 

ran Roma Anlaşması da Topluluk içinde ticareti kısıtlayıcı engellerin 

kaldırılması ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke ile tam rekabete dayalı 

bir ortak pazar gerçekleştirilmek istenmektedir. AET'de rekabet kural¬ 

ları; serbest rekabeti sağlayıcı hükümler ve tekelci gelişmeleri engel¬ 

leyecek tedbirler getirmektedir. Böylece, gerçekte Topluluğu oluşturan 

milli ekonomilerin en üretken oldukları sektörlerde uzmanlaşmaları ön¬ 

görülmektedir. Serbest rekabet sonucu uzmanlaşmanın gelişmesi ve milli 

ekonomilerin rekabet güçlerinin zayıf olduğu sektörler yerine rekabet 

güçlerinin yüksek olduğu sektörleri geliştirmesi sonucu ekonomik kayıp¬ 

ların önlenerek refah fonksiyonunun olumlu yönde etkilemesi düşünülmek¬ 

tedir. 

Ekonomik bütünleşmeye giden ekonomilerin tamamlayıcı veya rakip 

nitelikte olmasının yaratacağı sonuçlar farklıdır. Tamamlayıcı nitelik¬ 

teki ülkelerin ekonomik bütünleşmeye gitmesi halinde, gelişmekte olan 

ülkenin gerekli yapı değişikliğini sağlaması zorlaşacaktır. 
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Türkiye'nin, Milli Güvenlik Konseyi'nin Mart 1981'de almış ol¬ 
duğu karar uyarınca, Ankara Anlaşması doğrultusunda AET'ye tam üyeliği 
benimsemiş olduğu bilinmektedir. Yakın bir gelecekte bu karar uyarınca 

AET1ye tam üyelik için başvuracak Türkiye'nin ekonomik yapısı AET'nin- 
kinden oldukça farklıdır. Türkiye'nin ekonomik rejimi ve yapısı, piyasa 

ekonomisi ağırlıklı bir karma ekonomidir. Bu sistem AET ülkelerindekin¬ 

den çok farklı değildir. Daha önce değinildiği gibi bir çok AET ülkesi 

de karma ekonomilere sahiptir. Ancak, Topluluğun ve Türkiye'nin gelişme 

seviyesi çok farklı olduğu gibi, önemli yapısal farklılıklar da mevcut¬ 

tur. Sanayileşme seviyesi, teknolojik gelişme, mali ve ekonomik örgüt¬ 

ler, uluslararası ekonomi içindeki etkinlikler ve bunların sonucunda ki¬ 

şi başına GSYIH Toplulukta Türkiye'dekinden çok farklıdır. Türkiye'de 

AET'ye oranla kişi başına milli gelir, sınai üretim ve ihracat çok dü¬ 

şüktür. 

ülkemizdeki sanayileşme düzeyi ve yapısı ile kısa sürede AET 

ile ekonomik bütünleşmenin mümkün olamayacağı açıktır. Kısa sürede ger¬ 

çekleştirilecek bir bütünleşme Türk ekonomisinin gelişmesinde ve yönlen¬ 

dirilmesinde çok sakıncalı olabileceğinden, Türkiye'nin tam üyeliğe ge¬ 

çebilmesi için, yapısal farklılıkları asgari düzeye indirmesine olanak 

sağlayacak, uzun bir geçiş dönemine ihtiyacı vardır (11). Böyle bir 

geçiş döneminde bir yandan Yunanistan misâlinden yararlanılarak, Roma 

Anlaşmasında mevcut tüm araçların ve prosedürlerin ve özellikle mali 

kaynakların yeterli kullanımı ile ekonomideki yapısal değişikliği 

(11) Yunanistan Katılma Anlaşmasında geçiş dönemi beş yıl olarak belir¬ 
lenmiştir. 



gerçekleştirmeye çalışmak diğer yandan da, ülkemiz ekonomisinin özel 
sorunlarına dikkati çekerek, Topluluktan Türk ekonomisinin gelişmesine 

yardımcı olabilecek özel düzenlemeler talep etmek mümkün olabilecektir. 

Tam üyeliğe geçişte temel sorun, AET ile ülkemiz arasındaki sanayileşme 

açığım kapatmaktır. 

Tam üyelik halinde, daha önceki kısımlarda incelenmiş bulunan 

AET rekabet kuralları bütünüyle Türk İşletmeleri ve KIT'ler için geçer¬ 

lilik kazanacaktır. Yunanistan Katılma Anlaşmasında olduğu gibi, Katılma 

Anlaşması ile Türkiye'nin kabul etme durumunda olacağı bütün Konsey 

Kararları ve Komisyon Yönetmelikleri, rekabete ilişkin kuralları da kap¬ 

samaktadır. 

Türk ekonomisinde KIT'ler bu güne kadar temel sanayilerin kurul¬ 

ması, geliştirilmesi ve alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesiyle, 

ülkemiz sanayileşme çabalarında önemli görevler üstlenmişlerdir. Ancak, 

KIT'ler gelişirken iç ve dış dinamiklerin etkisi ile sorunlarım da be¬ 

raberinde getirmiştir. Türk devletçiliği önemli bir sanayi temeli meyda¬ 

na getirirken, yüksek gümrük duvarları ile korunan, düşük verimle çalı¬ 

şan, mali açıdan güçsüz, yönetim sorunları olar, ve kaynak yaratmak ye¬ 

rine kaynak tüketen bir yapı oluşturmuşlardır. Planlı dönemde KIT'lere 

ağır yatırım görevleri verilmiş, ancak KIT'lerin; fiyat, gelir ve istih¬ 

dam sorunlarının çözümünde kullanılması, KIT'lerin verimli, karlı çalış¬ 

malarım ve kaynak yaratmalarım olanaksız hale sokmuştur. Yine de, 

ekonomide KIT'lerin önemi inkar edilemez, ülkemizde 500 büyük firma 

içinde 69 u, 100 büyük firma içinde 23 ü kamu kuruluşudur. Ve üretimden 

satışlara göre yapılmış olan bu sıralamada ilk 12 sırayı kamu 



65 

kuruluşları almaktadır (12). 

Türkiye'de KIT'lere ilişkin son düzenleme 20 Mayıs 1983 tarihli 

Resmi Gazete'de yayınlanan 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapıl¬ 

mıştır. Bu kararname ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi 

Kuruluşlarının özerk bir tarzda, Karma ekonominin kurallarına uygun ola¬ 

rak, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda ve aynı zamanda, eko¬ 

nomik ve sosyal gereklere uygun bir şekilde yönetilmeleri amaçlanarak, 

sorunlarına çözüm getirilmeye çalışılmıştır„ 

Söz konusu kararnamede yer alan mali hükümler uyarınca; Bakan¬ 

lar Kurulunca, kuruluşlara kendi imkanlarıyla karşılıyamayacakları ya¬ 

tırım görevi verildiği takdirde, bu görevlere ilişkin ve öz kaynaklar¬ 

dan karşılanması gereken kısmın, devlet bütçesinden sermaye olarak yılı 

içinde karşılanması kararlaştırılmıştır. 

Bu hüküm, AET ile bütünleşme halinde, Roma Anlaşmasının devlet 

yardımlarına ilişkin temel ilkelerine aykırı düşecektir. Ancak, tam üye¬ 

lik halinde de Türkiye'nin Roma Anlaşmasının 92 (3) ncü maddesindeki is¬ 

tisnadan yararlanması mümkün görülmektedir. Türk ekonomisi, Topluluk 

ekonomisi ile arasındaki farkı giderdiği tarihte bu istisnadan yarar¬ 

lanma imkanı da ortadan kalkacaktır. Fakat, AET'de devlet yardımlarına 

ilişkin uygulama, projenin niteliğine göre sermaye sübvansiyonlarına 

ve bölgesel dengesizlikleri giderici yatırımlara devlet yardımına izin 

verdiğinden, Türkiye 92 (3) ncü madde de belirlenen durumda olmadığı 

zaman da, şartların gerekli kıldığı hallerde devlet yardımı uygulamasını 

(12) İstanbul Sanayi Odası'nın 1981 yılına ilişkin anket çalışması so¬ 
nuçları. 
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sürdürebilecektir. 

60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, teşekküllerde üretilen mal 

ve hizmetlerin fiyatlarının gerektiğinde Bakanlar Kurulu'nca tesbit 

edilebileceğini hükme bağlamaktadır. Tesbit edilen fiyatın maliyetle¬ 

rin altında olması da mümkün olabilmektedir. 

Bu hüküm de AET'de öngörülen rekabet düzenine aykırıdır. Fiya¬ 

tın devletçe tesbit edilmesi, Roma Anlaşması 37 nci madde anlamında, 

ticari nitelikte devlet tekeli haline yol açmaktadır. Tam üyelik halin¬ 

de, ticari nitelikteki devlet tekellerinin üye devletler arasında her 

türlü farklılığı ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ancak, 37 nci madde; rakip ürünlerin başka üye devletlerden ithalinin 

önüne geçilmediği, pazarlanmasında ve satışında ayrılık gözetilmediği 

hallerde tekel altında üretim yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu hükmün 

uygulanmasındaki temel kriter, üye devletler arasındaki ticaretin etki¬ 

lenmesidir. 

Dolayısıyla, Bakanlar Kurulunca ürettikleri mal ve hizmetlerin 

fiyatları tesbit edilen teşexküller, üye devletler arasındaki ticareti 

etkilemedikleri ve üye devletlerden yapılacak ithalat kısıtlanmadığı 

sürece faaliyetlerini aynı şekilde devam ettirebileceklerdir (13). 

Ancak, tesbit edilen fiyatın ithal fiyatından düşük olması halinde 37 nci 

madde hükümlerinin işlemesi kaçınılmaz olacaktır. 

(13) Tam üyelik halinde zaten, R.A0 madde 30 uyarınca da miktar kısıt¬ 
lamasına gidilemez. 
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60 sayılı Kararname, Bakanlar Kurulunca tesbit edilen fiyatla¬ 
rın maliyetlerin altında olması halinde zarar ile birlikte mahrum kalı¬ 

nan karın izleyen yılın genel bütçesine konacak ödenekle karşılanmasını 

da hükme bağlamaktadır. Bu durumda yine Roma Anlaşmasının 92 nci madde¬ 

sindeki istisnalardan yararlanılması mümkündür. 

Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Kuru¬ 

luşlarına ilişkin son düzenlemenin mali hükümleri, Roma Anlaşmasındaki 

rekabet ilkelerine aykırıdır. Mesela, kamu iktisadi kuruluşlarına ait 

fiyat ve tarifelere sosyal faydayı arttırmak amacı ile koordinasyon ku¬ 

rulunca müdahale edilebilmesi, yatırım ve işletme açıklarının Hazine'ce 

karşılanması AET'deki rekabet kurallarıyla bağdaşmaz gözükmektedir. 

Ancak, AET'de devlet yardımlarına ilişkin uygulamanın incelen¬ 

mesi; dış piyasalarda tanıtma yardımları, vergi iadesi ve ihracatı fi¬ 

nansman gibi ihracatı teşvik yardımlarına, ekonomik gelişmeyi teşvik 

ettiği hallerde, sermaye sübvansiyonları, sanayi yatırımlarına verilen 

ucuz krediler ve yatırımcı kuruluşlara vergi kolaylıkları gibi mali 

yardımlara, bölgesel dengesizlikleri giderici yardımlara ve güçlük için¬ 

de olan sektörlere yönelik yardımlara izin verildiğini göstermektedir. 

AET'de ilke olarak kamu işletmelerinin serbest piyasa ekonomisi 

şartlarına uygun çalışması benimsenmiş olmakla beraber, AET ülkelerinde 

de son yıllarda kamu kesiminin etkinliğinin giderek artması ve yaşanı¬ 

lan ekonomik güçlükler sonucu rekabete ilişkin ilkelerin uygulanmasında 

daha esnek davramldığı görülmektedir. 

ülkemizde KIT'lerin işletmecilik ilkeleri ve ticari er?.slar 

çerçevesinde, karlı ve verimli çalışmalarının sağlanmasıyla, şartları 
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Katılma Anlaşması ile belirlenecek tam üyeliğe geçiş döneminde ve eko¬ 

nomik bütünleşme aşamasında; KIT'lerin, Türkiye'nin sanayileşmesinde 

ve ekonomik ve sosyal hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı ola¬ 

cak şekilde kullanılmaları mümkün görülmektedir. AET'deki rekabet kural¬ 

ları uygulamasının bu imkanı ortadan kaldırmayacağı düşünülmektedir. 

Bir çok AET ülkesinde, özellikle İtalya ve Fransa'da olduğu gibi, 

Türkiye'de de şimdiye kadar olduğu gibi kamu kuruluşlarının ekonomik 

gelişmenin motoru durumunda olması mümkün görülmektedir. 
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V. SONUÇ 

AET'deki rekabet düzeniyle ilgili hükümler kamu ve özel kesim 

arasında ayrım yapmadığından, AET'de işletmelere uygulanan kurallar ve 

devlet yardımlarına ilişkin hükümlerin hepsi, ekonomik bütünleşme halin¬ 

de KIT'ler için de geçerli olacaktır. Ancak, Roma Anlaşmasında bu hüküm¬ 

lere getirilen istisnalar mevcut olduğu gibi, zaman içinde de Toplulu¬ 

ğun bu kuralları uygulamada getirdiği yeni istisnalar ve üye ülkelerde¬ 

ki ekonomik sorunlara çözüm bulma amacıyla yapılan yeni düzenlemeler 

sonucu söz konusu anlaşmadaki rekabet ilkeleri oldukça gevşetilmiştir. 

Türkiye, AET ile ekonomik bütünleşmesinin her aşamalında, Roma 

Animd? mevcut istisna hükümlerini ve Komisyonun uygulamaya yöne¬ 

lik politikasını iyi bir şekilde değerlendirerek ay;r> zamanda KıT'le” 

rin işletmecilik ilkelerine ve ticari esaslara göre faaliyette bulunma¬ 

larım sağlayarak, Roma Anlaşmasının rekabete ilişkin ilkeleri ile KIT'¬ 

lerin faaliyetlerini bağdaştırabilir, 
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ABSTRACT 

SEE's (State Economic Enterprises) from the Viewpoint of Turkey-EEC 

Economic Integration and the Position of Turkey vis'-a-vis' the Provision 

of the Annexed Protocol. 

The aim of the present study is to analyse the status of the 

Turkish SEE's vis'-a -vis'the competition rules of the EEC in case of 

Turkey's economic integration with the EEC and the position of Turkey 

as regards competition policy. 

The functions and problems of SEE's in the Turkish Economy are 

studied in Chapter I. 

Chapter II is devoted to basic information about public enter¬ 

prises within the EEC countries. 

Competition rules in the EEC, rules applied to private enter¬ 

prises, rules pertaining to state aids, rules and policies concerning 

damping and those applied to public undertakings and state monopolies 

of commercial nature are studied in Chapter III. 

The possible position of the Turkish SEE's as regards the rules 

to be applied in case of economic integration and with regard to the 

Provisions of the Annexed Protocol is investigated in Chapter IV. 

Main conclusion of the study is that the present status and 

activities of the SEE's could be reconciled with the policies of the 

Community through a sound evaluation of the exceptions related to the 

competition rules and through the operation of the SEE's in accordance 

the sound management principles. 
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