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REKABET HUKUKUNUN ÖNEMİ VE 
 KÜRESELLEŞEN DÜNYADAKİ YERİ 

Prof. Eleanor FOX 

●●● 

Oturum Başkanı- Sayın Fox, New York Üniversitesi Hukuk Okulunda 
Ticaret Düzenlemeleri Profesörü. Burada Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası ve 
Karşılaştırmalı Rekabet Politikası ve Haksız Fiil Hukuk dersleri vermekte. 
Uzmanlık alanı; rekabet, ticaret, gelişim ve küresel yönetişim. New York’ta 
ortaklığını yaptığı hukuk şirketinde müşavir avukat olarak çalışmakta. Amerika 
Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Anti tröst Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısı 
için Uluslararası Rekabet Politikası Danışma Komitesinde 1997-2000 yılları 
arasında danışmanlık yapmış ve aynı zamanda Başkan Carter’ın kurmuş olduğu 
Anti tröst Kanunları ve Usullerinin gözden geçirilmesi için ulusal komitede de 
komisyon üyeliği yapmıştır 1978-79 yılları arasında.  

Profesör Fox, kanunun karşısında medeni haklar için avukatlar 
komitesinin yönetim kurulu ve icra kurulu üyesi ve Amerikan Yabancı Hukuk 
Derneği’nin yöneticisi, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğünü sık sık 
ziyaret etmekte ve orada da konferanslar vermektedir. Güney Afrika, Endonezya, 
Rusya ile Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere pek çok yeni anti tröst 
yargısı çerçevelerinde de danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Amerikan Hukuk 
Okulları Birliği Anti tröst ve Ekonomik Düzenleme Bölümü Başkanlığı, New 
York Eyalet Barosu Anti tröst Hukuku Bölüm Başkanlığı, New York Şehri 
Barolar Birliği Başkan Yardımcılığı, Amerikan Barolar Birliği Anti tröst Birliği 
Başkan Yardımcısı ve New York Üniversitesi Hukuk Merkezi Vakfı Mütevelli 
Heyeti görevlerinde de bulunmuştur. 

Kitapları; Küresel Bağlamda ABD Anti tröst üzerine olaylar ve 
materyaller, AB Hukuku ve Birleşme/Devralma İncelemesi ve Orta Avrupa’da 
Rekabet Politikası üzerine bir kitabı mevcuttur.  

Bunun dışında çeşitli makaleleri vardır. Örnek vermek gerekirse; daha 
sonrasında uluslararası anti tröst ve rekabet ne zarar verir yahut da bu dışlayıcı 
uygulamalara yönelik olarak rekabete aykırı etkiler nelerdir, bu konuda da 
çalışmaları ve makaleleri vardır. 

Ben hem sizlere teşekkür ediyorum burada olduğunuz için, hem de Bayan 
Fox’a teşekkür ediyorum, sözü kendisine bırakıyorum. 
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Prof. Eleanor FOX- Teşekkürler. Bugün burada aranızda olmak benim 
için büyük bir mutluluk. Bu bağlamda Sayın Başkana, İkinci Başkana, Başkan 
Yardımcısına ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesindeki arkadaşlarıma 
teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada anti tröst kanunun önemi ve anti tröst 
kanunun küreselleşen bir dünyadaki konumu üzerine konuşacağım.  

Küreselleşme günümüzde bütün dünyadaki bütün sınırları ortadan 
kaldırmakta ve liberalleştirmektedir. Ancak, bütün olumlu etkilerinin yanı sıra 
küreselleşme bazı olumsuz etkilere de neden olabilmektedir. Bu olumsuz etkilerin 
bazıları ve anti tröst kanununun bu olumsuz etkileri nasıl düzeltebileceği konusu 
üzerine daha sonradan konuşacağız.  

Öncelikli olarak, küreselleşme ticaret üzerindeki sınırları ortadan 
kaldırmaktadır ve işleri yoluna koymaya yetecek potansiyeli bulunmaktadır. 
Ayrıca, ticaret üzerine sınırlamalar koyarak kendilerini küreselleşmenin 
etkilerinden korumaya çalışacak şirketler de bulunmaktadır ve bu şirketler hem 
tüketicilere hem de ekonomik imkanlara büyük oranda zarar vermektedir.  

İkinci olarak, Birleşmiş Milletlerin uyguladığı projelerin çoğundan da 
bildiğimiz üzere, küreselleşme çoğu zaman en kötü durumda olan ve en fakir 
ulusların ekonomik kalkınma süreçlerine yardımcı olmak yerine bu süreçlere zarar 
verir nitelikte görülmektedir. Bu nedenden dolayı, ekonomik kalkınma açısından 
yaklaşıldığında ve yoksulluğun azaltılması görevi aracılığı ile iyi bir anti tröst 
kanununun neye benzemesi gerektiği konusuna da odaklanmak istiyoruz.  

Bunlar konuşmamın arka planını oluşturacak konulardır ve artık ilk 
slaydıma dönmek istiyorum. Burada, sınırların kaldırılmasına neden olan 
küreselleşme ve rekabet güçlerinin insanları ekonomik açıdan daha iyi bir duruma 
getiriyor gibi gözükse de, ticaret üzerindeki sınırlamaların halen devam ettiği 
gerçeğinden bahsediyorum. Ticaret üzerindeki sınırlamalar, hükümetler tarafından 
koyulan sınırlar nedeni ile karşımıza çıkabilir ve bu engeller genellikle ticaret 
kanunu alanında karşımıza çıkar ya da bu tür sınırlar özel engeller ve özel 
yetkilerin kullanılması aracılığı ile karşımıza çıkarlar ve bunlar genellikle anti 
tröst kanunu alanında karşımıza çıkarlar. Böylece, ticaret kanununun ve anti tröst 
kanununun aynı paranın iki yüzünü oluşturduğunu gözlemleyebilirsiniz.  

Ticaret üzerindeki sınırlamaların devamlılığı hakkında konuşmaya biraz 
daha devam edeceğim. Daha sonra ise küreselleşme sürecinin etkileri üzerine 
birkaç kelime sarf edeceğim. Üçüncü olarak, anti tröst yasasının bu resmin 
içerisinde nasıl bir yerleşime sahip olduğunda bahsedeceğim. Dördüncü olarak, 
küreselleşen bir dünya üzerinde anti tröst sınırlamalarının karşılaştığı sorunların 
dünya, uluslar ve anti tröst mercileri tarafından nasıl çözüme ulaştırılmaya 
çalıştığı konusundan bahsedeceğim ve kalkınma aşamasından geçmekte olan 
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ülkelerin karşılaştığı özel zorluklar üzerine bazı görüşlerimi bildirerek konuşmamı 
sonlandıracağım.  

Bu nedenle, burada rekabete dayalı ticaretin karşılaştığı sınırlamaların 
devamlılığını gözlemleyeceğiz. Anti tröst yasasına ilişkin bir bakış açısından 
yaklaşıldığında, en yaygın sorun küresel kartellerdir. Ticaretin liberal bir hale 
getirilmesi ve mevcut sınırların ortadan kaldırılması üzerine rekabetin çok fazla 
artacağını düşünebilirsiniz, sınırların kaldırılması halihazırda birbiri ile rekabet 
içerisinde olmayan şirketlerin birbirleri ile rekabet içerisine girmesine neden 
olacaktır ve bundan dolayı da meydana gelen rekabet ortamı fiyatların düşmesine 
yardımcı olabilecektir ve bu sayede kişiler besin maddelerini, tıbbi hizmetleri, 
vitaminleri, vb. çok daha makul ve ekonomik açıdan karşılanabilir fiyatlar 
üzerinden elde edebilecektir. Fakat, küreselleşme açısından baktığımızda 
gördüğümüz şey ülkelerde bulunan şirketlerin söz konusu küreselleşme dalgasını 
zapt etmeye çalıştıklarıdır. Bu durum, hepinizin bildiğine eminim, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu üzerine Antlaşmanın başlıca hedeflerinden bir tanesi bütün 
Üye Ülkeler arasındaki hükümet sınırlarının ortadan kaldırılması olarak Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun benimsenerek kabul edilmesinden hemen sonra Avrupa 
ölçeğinde oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu olayın meydana 
gelmesi üzerine ve ekonomistlerin tahminleri ile aynı doğrultuda, şirketler tarifeler 
ve birbirleri arasında mutabakata varılan kotalar benzeri hükümet sınırlamaları 
aracılığı ile rekabet ortamından korunmaya alışmış durumdadır. Almanların 
Belçika şeker üreticilerine söylediği şekilde, “sen benim pazarımdan uzak 
duracaksın ve ben de senin pazarından uzak duracağım. İyi bir anlaşma yapacağız 
ve liberalleşen ticaret ortamının etkilerini zayıflatacağız.” Bu Avrupa’da 
karşımıza çıkan durumdur ve aynı durum Dünya Ticaret Örgütü aracılığı ile 
hükümetlerin koydukları engellerin azaltılması için bir anlaşma yapılması 
durumunda şirketler ayağa kalkacak ve söz konusu engelleri kendileri tekrar 
kuracaktır. Bu, ticaret üzerinde uygulanan engellerin sürekliliğine ilişkin 
karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesidir.  

Peki bu hususa neden endişe edelim? Bence bu husustaki endişelerimiz 
aşikardır, ancak açıkça belirtmek gerekirse söz konusu engellerin insanlara ve en 
fakir konumda olan kişilere zarar vermesi nedeni ile bu hususta endişe ediyoruz, 
çünkü karşılaştığımız bu tür engellerin pek çoğu et, süt, taşımacılık ve vitaminler 
benzeri temel ihtiyaç alanlarında karşımıza çıkmaktadır. 

Neden anti tröst yasası? Bu yasa ne yapabilir ki? Anti tröst yasası 
yasaklanan söz konusu bu engelleri uygulayan şirketlerin caydırılması ve 
cezalandırılması için bilfiil uygulanabilecek oldukça başarılı bir araçtır. Bunun 
yanı sıra, ülkenizdeki oldukça başarılı Türk anti tröst merciini de kapsayacak 
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şekilde dünya üzerindeki anti tröst mercileri rekabet ortamının savunulması 
alanında oldukça başarılı olmuşlardır ve şirketlerin kendi çıkarlarına olacak 
şekilde ticareti sınırlandırma çalışmalarına yardımcı olmak için hükümetleri kendi 
taraflarına çekme çabaları esnasında rekabet ortamının korunması görevini 
üstlenmişlerdir. Anti tröst kurumları, bazı durumlarda kamuoyu lobisi olarak 
adlandırılan konuda oldukça başarılı gözcüler ve savunucular olmuşlardır. 
Şirketler kendilerini rekabet ortamından korumak sureti ile daha da zenginleşmeyi 
istemektedir ve şirketler bu işlemi rekabeti sınırlandıran hükümet önlemlerini 
kanun haline getirerek gerçekleştirmek isteyebilirler ve bu durum bu şekilde 
harekete geçen hükümetler için anti tröst yasasının ihlal edilmesi anlamını 
taşımazken, rekabet ortamının ihlal edilmesi anlamını taşıyacaktır ve anti tröst 
kurumları rekabet ortamının korunmasını savunan oldukça başarılı lobi 
çalışmaları gerçekleştirebilme yeteneğine sahiptir ve hükümetlerin belirtilen 
şekilde kısıtlayıcı yasaklamaları benimsemesini engellemeye çalışmaktadır.  

Küreselleşmenin etkilerini biraz daha inceleyelim. Daha önceden de 
bahsettiğimiz üzere, küreselleşme, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 
kurulan birbirini izleyen ticaret döngüleri aracılığı ile ticaretin önündeki sınırların 
kaldırılması ile bağlantılıdır. Dünya üzerindeki ülkeler ile tarife sınırlarını 
düşürmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Böylece, 
küreselleşmenin anlamı çoğu açıdan ve pek çok endüstri alanı için dünyanın bir 
pazara dönüştürülmesidir.  

Peki dünyanın bir pazara dönüştürülmesi ve sınırların kaldırılmasının bize 
sağlayacağı yarar nedir? Yani ilk olarak üzerinde konuşacağım sorun doğrudan 
anti tröst ile yasası ile ilişkili değildir, fakat sınırların kaldırılması ve serbest 
ticaretin diğer değerlerin üzerinde imtiyaz sahibi olması durumunda ne gibi 
sorunlar ile karşılaşılacağı ile ilgilidir ve ben bu sorunlar üzerinde biraz konuşmak 
için konuyu değiştirmek istiyorum. Karşılaşılacak sorunlardan bir tanesi, çeşitli 
ülkelerin kendilerini dibe vurmak olarak adlandırdığımız duruma boğulmuş olarak 
bulmasıdır. Bu durum, örneğin, doğanın ve çevrenin korunması için oldukça iyi 
bir standart uygulayan bir ülkenin diğer ülkelerde bu şekilde bir standardın 
uygulanmadığını görmesi ve bundan dolayı bu ülkelerdeki şirketlerin havanın ve 
suyun, yani doğanın korunması için herhangi bir yatırım yapma ihtiyacına sahip 
olmayıp daha düşük maliyetler üzerinden çalışmaları benzeri bir durumda oldukça 
belirgindir. Eğer A ülkesinde daha düşük maliyetlerin bulunması durumunda, B 
ülkesi de benzer şekilde düşük maliyetlere sahip olmak isteyecek ve rekabet 
edebilirlik hususunun değeri ile rekabet etmek için yürürlükte olan iyi bir 
yönetmelikten kurtulmak isteyebilir, çünkü rekabet edebilme gücü dünya üzerinde 
önemli bir hareketlilik haline gelmiştir.  
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Şimdi, burada karşımıza çıkan sorun etkinlik ile ilgili olan değerler 
haricindeki değerleri koruyan sosyal önlemlere, insan hakları önlemlerine 
ihtiyacımız olduğudur. Alınacak bu önlemleri küresel bir seviyeye kadar 
yükseltmeliyiz, aksi takdirde bu önlemler bir işe yaramayacaktır, çünkü uluslar 
arası seviyede koruyucu önlemleri düşürecek bazı dış baskılar bulunmaktadır. 
Bunun anlamı ise Çevre üzerine akdedilen Kyoto Sözleşmesi benzeri değerler ve 
sözleşmeler hakkındaki hitapların küresel bir seviyeye yükseltilmesi 
gerekmektedir. Genellikle ülkelerin küresel bir seviyede mutabakata varması 
oldukça zordur, örneğin Birleşik Devletler Kyoto Protokolünü imzalamayı 
reddettiğine hepimiz şahit olduk.  

Burada bir sorundan daha bahsetmek istiyorum, bu sorunu en başından 
ele alacağım, çünkü bu sorunu çevre benzeri diğer değerlerin yanı sıra yoksulluk 
benzeri diğer sorunlar ile ilişkilendirmek istiyorum. Bundan dolayı da bu diğer bir 
senaryonun konusu olacaktır. Küreselleşme öncesinde daha sıkı toplumlara 
sahiptik ve bir toplum içerisinde bulunan ve belirli bir seviyeye kadar 
vergilendirilebilen şirketler sosyal güvenlik ağına yardımcı olmaktaydı. Sınırların 
açılması ile birlikte, ülkeler arasında şirketlerin diğer ülkelerde de kurulmasına 
yönelik bir rekabet başladı. Örneğin bir ülke diğer ülkeler menşeli şirketleri kendi 
sınırlarının içerisine çekebilmek için “Oldukça düşük vergi oranları uyguluyorum 
ya da şirketler üzerine vergi uygulamıyorum, gelin ve bu ülkeye yerleşin” benzeri 
beyanlarda bulunmaya başladı. Bu durum yüksek seviyede sosyal güvenlik ağına 
sahip olan ve ülkede yaşayan toplumun en fakir kısmının desteklenmesi için vergi 
gelirlerine ihtiyaç duyan ülkeler üzerinde kanuni rekabet baskısının oluşmasına 
neden olmaktadır. Böylece, A ülkesinin şirketler üzerinde vergi uygulamaması 
durumunda, B ülkesinin de bu durum ile vergileri düşürmek suretiyle rekabet 
etmesi gerekmektedir. Bu durumda da topluluğun sahip olduğu ve sosyal refah 
değerlerine ve halkın en fakir kısmına yardımcı olmak için tesis edilmiş 
havuzlarda daha az fon toplanması söz konusu olmaktadır. Bu durumda ise 
duruma bakıp sormamız gereken soru şudur: “Küreselleşme gerçekte kime yardım 
ediyor?” Gerçekte, nüfusun oldukça büyük bir yüzdesine bir şekilde yardım 
sağlanmaktadır, fakat bu durumda dahi nüfusun belirli bir kısmı diğerlerine göre 
daha fazla yardıma erişim sağlamaktadır. Sosyal yatırımlara harcanabilecek 
yüksek sermaye miktarlarına sahip olan gelişmiş ülkelerde, örneğin, bu sermaye 
dünya üzerinde dış kaynak kullanımına  açılabilir. Bu sayede gelişmiş ülkeler 
dünya üzerindeki en düşük maliyetli işgücünden girdiler elde edecektir. Bu sayede 
yetenekli kişilere ve küreselleşen bir dünyada gerekli ve önemli yetenekler ve 
kalifiye işgüçlerine yardımcı olunacaktır. Bundan dolayı da, küreselleşme 
sonucunda edinilen kazanımlardan faydalanacak kesim müreffeh, en iyi şekilde 
donatılmış, en iyi şekilde eğitim ve öğretim görmüş ve en modern teknikler 
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kullanılarak eğitilen kişiler olacaktır. Halbuki, bu durumda serbest bir şekilde 
hareket edemeyen ve bu duruma hazırlıklı olmayan kişiler bu kadar esnek 
olamayacak, sermayeleri yeterli olmayacak ve küreselleşmenin doğurduğu 
dalgaların üzerinde hareket edemeyeceklerdir. Bunun yanı sıra, bu kişiler bazı 
durumlarda bizim ulus devlet olarak adlandırdığımız hususta meydana gelecek 
çatlaklardan, yani sosyal refah ağının küreselleşme nedeni ile zayıflamasından 
zarar göreceklerdir. Küreselleşmeden az çok kar eden kişilerin, markalarının 
küreselleşmeden doğan rekabet ortamı sonucunda zarar görmesi nedeni ile bazı 
durumlarda da küreselleşmeden zarar gördüklerini aklımızda tutmalıyız. 

Burada, anti tröst için istilzamlar. Evet, ticaret için sınırları kaldırın ve bu 
sayede toplam ekonomik zenginliği artırın. Zenginlerin fakirlerin kaybettiğinden 
daha fazla kazanması durumunda, toplam ekonomik zenginlikte bir artış 
gözlemlenir. Öncelikli olarak, daha önceden de bahsettiğim gibi burada 
karşılaştığımız kötü bölüm, özel şirketlerin daha önceden sahip oldukları duruma 
tekrar ulaşmaları ve ticaret unsurlarını sınırlandırmaları için bazı teşviklerin 
bulunmasıdır. İşte bu karşılaşılan sorundur ve ben bu sorunu şu şekilde sormak 
istiyorum: Kim kimi gözetliyor? Kimler en iyi durumda, en iyi şekilde donatılmış 
ve en iyi şansa sahip olan kişiler değildir? Ve temel olarak anti tröst kanununun 
iki hususu başarabileceğini söylemek ve bu kanun ile herkesin bildiği tek bir şeyin 
başarılabildiğini belirtmek mümkündür ki bu firmaların dünya üzerinde bulunan 
firmaları teminat altına almak ve dünyadaki gücü kullanmak yönündeki kötü 
teşviklere karşılık vermektir. Ancak, örneğin Birleşik Devletleri de kapsayacak 
şekilde dünyanın büyük çoğunluğunda anti tröst kanununun toplam ekonomik 
zenginlik getirdiği düşünülmektedir. Böylece, eğer toplam ekonomik zenginlik 
artarsa ve anti tröst kanunun etkili olacağı ve insanların bundan kazanç 
sağlayacağı ve anti tröst kanunun gereği gibi uygulandığı da düşünülecektir. 
Bundan dolayı, vereceğim mesajlardan bir tanesi, uygulayan kişilerin zenginliğin 
dağıtımı konusunu da düşünmesi gerekli olduğundan, toplam ekonomik 
zenginliğin yeterli bir model olmadığıdır. Günümüzde, anti tröst kanunları 
zenginliğin bu şekilde yeniden dağıtımını gerçekleştirmez, ancak anti tröst 
kanunları ekonomik olanakların korunmasına yardımcı olabilir ve iltimasları 
kullanarak özel firmalardan kişilerin, bizim döneceğimiz pazardan çıkartılması 
için bu şekilde yetkilendirilmesine karşı yardımcı olur.  

Böylece, liberalleşme ve en fazla kimin kazanacağı hakkında ilk 
hususların üzerinde durduğuma inanıyorum. Şimdi bahsetmek istediğim ikinci 
husus: anti tröst kanunları gerçek anlamda liberalleşme ile el ele mi yol alır? 
Yoksa anti tröst kanunları etkinlik ve toplam ekonomik etkinlik elde etmek için 
ticaretin serbestleştirilmesi benzeri diğer bir araç mıdır? Eğer öyle ise, anti tröst 
kanununa bir yönden yaklaşabilirsiniz. Anti tröst, zenginliğin dağıtılması değil, 
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etkinsizlerin korunması değil sadece engellerin kaldırılması ve etkinlik yaratılması 
anlamını taşımaktadır. Liberal ticaret kanunlarının benzeri tarife engellerini 
kaldırması gibi, liberal anti tröst kanununun da etkinlik konusunun önünü tıkayan 
pazardaki kusurları ve belirsizlikleri ortadan kaldırdığını söylemek mümkündür.  

Bundan dolayı, sorulması gereken bir sonraki soru: anti tröst kanununu 
incelemenin diğer bir yolu ya da tamamlayıcı bir yolu var mıdır, yani anti tröst 
kanununun etkisiz firmaların korunması açısından değil, kişilerin Pazar 
içerisindeki konumlarına yardımcı olmak için pazarda bulunan kişilere salahiyet 
verilmesi açısından da ekonomik kalkınmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanması 
mı gerekmektedir?   

Şimdi, Dünya Ticaret Örgütü ve Doha Gündemi hakkında konuşmama 
devam ederek bu hususu desteklemek istiyorum. Öncelikli olarak Doha Gündemi, 
hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Doha Yuvarlak Masa Toplantısı 
halihazırda gerçekleştirilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü yetkilileri, şu anda 
benim liberalleşme üzerine konuştuğum hususların muazzam bir şekilde gerçek 
anlamda müreffeh sınıflara yardımcı olduğunu tanımıştır. Dünya Ticaret Örgütü 
yetkilileri diğerlerine de yardımcı olmaktadır, ancak bu hususta iyi donanımlı 
kişiler ile donanımlı olmayan kişiler arasında birbiri ile kıyaslanamaz bir etki 
bulunmaktadır. Böylece, Birleşmiş Milletlerin bu nokta üzerine odaklandığı gibi 
Dünya Ticaret Örgütü de bu nokta üzerine odaklanmaktadır, yani son oturumda 
zenginler ve iyi donanımlı kişiler ele alınırken, bir sonraki oturumda, yani 
halihazırda gerçekleştirilen oturumda, o kadar müreffeh olmayan kişiler ve 
gelişmekte olan ülkeler üzerine olmalıdır. Bu bakış açısından yaklaşıldığında, 
Doha Yuvarlak Masa Toplantısının geçici gündeminin her bir maddesi, özellikle 
ekonomik kalkınmaya, müreffeh olmayanlara ve fakirlere yardımcı olunması 
açısından hazırlanmıştır.  

Anti tröst açısından yaklaşıldığında, Doha Toplantısının Gündem 
maddeleri arasında anti tröst kanunu üzerine bir madde bulunmaktadır. Aslında, 
Doha Toplantısının Gündem maddeleri arasında üç adet hüküm, anti tröst 
hükümleri bulunmaktadır. Ancak bu hükümler şu anda mevcut değildir, bu 
hükümler başarılı olmamıştır. Fakat ben sizlere Doha Toplantısının gündem 
maddeleri arasındaki bu üç madde hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Avrupa 
Birliği, Dünya Ticaret Gündemi içerisinde rekabete ilişkin bir maddenin nasıl 
hazırlanacağı hususunda yazılı görüş hazırlanmasına ilişkin yetkili taraftır. Bu 
maddenin özellikle müreffeh durumda olmayanlara yardımcı olacak şekilde 
hazırlanması gerekmektedir ancak aynı zamanda müreffeh olanlara da yardım 
edecektir ve bu maddenin hazırlanmasındaki zemin, Avrupa Birliği tarafından 
hazırlanan ve Dünya Ticaret örgütüne sunulan bir belgedir. Bu belge aşağıda 
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belirtilen hususları içermektedir. Şimdi konuşmamın başında söylediklerime biraz 
daha ilave yapmak istiyorum. Şu anda anti tröst kanununu uygulayan 100 ülke 
bulunmaktadır. Bu ülkelerin çoğu, ki yine bu ülkelerin çoğu geçtiğimiz 10 – 15 ve 
elbette ki 20 yıl içerisinde anti tröst topluluğuna katılan yeni üyelerdir. Bu 
ülkelerin çoğu gelişmekte olan ülkelerdir. Dünya pazarlarına sahip olmamız 
nedeni ile ister gelişmekte olan isterse gelişmiş ülkeler olsun, dünya üzerinde 
ulusal seviyede çözüme ulaştırılması oldukça zor olan pek çok sorun 
bulunmaktadır. Bundan dolayı da, dünya genelindeki sorunların ele alınmasına 
yönelik ulusal yasalar arasında bir tür tutarlılık getirilmesine ihtiyacımız vardır. 
Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı zorluklar arasında sadece ulusal kanunlara 
bir tutarlılık getirilmesi bulunmamaktadır, buna ek olarak ulusal yasaların kopuk 
olması ve küresel sorunların ötesinde gelişmekte olan ülkelerin genellikle büyük 
kartellere ve tekelci uygulamalara saldırabilmek için yeterli kaynaklarının ve 
güçlerinin bulunmayışı bulunmaktadır ki, bu gelişmekte olan ülkelere en çok 
zararı veren sorundur. Böylece, buradan çıkartılması gereken fikir, bu konu 
üzerine hazırlanacak olan uluslar arası gündem maddelerinin hem dünya çapında 
tutarlı bir rekabet resminin çizilebilmesi için bir çerçeve yaratması hem de 
gelişmekte olan ülkelere daha üst seviyede bilgi paylaşımı sağlanmasının yanı sıra 
gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere zarar veren kartellere karşı kanunların 
icra edilmesi açısından yardımcı olmasının gerekliliğidir.  

Bu sorun aslında akut bir sorun halini aldı, bildiğiniz gibi Birleşik 
Devletlerde oldukça güçlü anti tröst kanunları mevcut; iş yapmak için Birleşik 
Devletlere bir kartelin gelmesi durumunda, bu kartelin üyeleri Birleşik Devletlerde 
hapse girebileceklerinin farkındadırlar. Avrupa Birliğinde de artık güçlü bir anti 
tröst mevcut ve Avrupa Birliğinde bulunan bir kartelde, bir kartel üyesi bir 
entrikacı anlamını taşır, kartelciler dünya üzerindeki fiyatları arttırmak için fiyat 
tespit entrikasına dahil olan bir entrikacılardır ve Avrupa Topluluğunun onları 
yakalamak ve bulmak konusunda iyi bir şansa sahip olduğunu bilirler. Bundan 
dolayı günümüzde fiyat tespit sözleşmeleri aracılığı ile insanları istismar etmenin 
yollarını arayan karteller, aslında günümüzde ticari teşebbüsler demeliyim, bu 
duruma en savunmasız ülkeleri, yani gelişmekte olan ülkeleri aramaktadır, çünkü 
kartelciler öncelikli olarak gelişmekte olan ülkelerin karteli fark edemeyeceğini, 
karteli tanımlayamayacağını bilirler ve ikinci olarak da gelişmekte olan ülkelerin 
kendilerine zarar veren büyük çok uluslu entrikacılara karşı direnebilecek yeterli 
güçleri bulunmayacaktır. Bunun yanı sıra gelişmekte olan ülkeler bu kartellere 
karşı çıkmakta çok büyük zorluklar ile karşılaşacaktır çünkü bu entrikacılar 
genellikle offshore kullanırlar ve aslında offshore kartellerin varlığının bir 
kanıtıdır. Bundan dolayı Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan görüşte de 
belirtilen fikre göre gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yardımcı olması ve 
gelişmekte olan ülkelerde bu entrikacılara karşı gerekli kanunların yürürlüğe 
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girmesine yardımcı olmaları gerekmekte ve dünyayı bir anti tröst birimi olarak 
işleyecek hale getirmektedir. Böylece, Doha Anti tröst Gündeminde, “Bütün 
ulusların kartellere karşı bir kanuna sahip olması gerekmektedir ve gelişmiş 
ülkelerin bilgi paylaşımına ve gelişmekte olan ülkelere bu yasaların yürürlüğe 
konmasına ve eğitim ile kapasite oluşturma hususlarına ilişkin yardımcı olmaları 
yönünde özel sorumlulukları bulunmaktadır.” Bu oldukça mütevazı bir fikre 
benzemektedir. Birleşik Devletler ise bu görüş hakkında çok mutlu değildir, çünkü 
Birleşik Devletler dünyanın bu şekilde işlemediğini ve kendi ülkesi için gerekli 
olan her şeyi yapabileceğini düşünmektedir. Birleşik Devletler pazarlık masasına 
oturmaktan korkmaktadır, çünkü Birleşik Devletler pazarlık masasından çıkacak 
kuralların kendi çıkarları doğrultusunda çıkartılmasını çok istediği kurallar 
olmaya cağından korkmaktadır. Bundan dolayı Birleşik Devletler sunulan bu 
görüşten mutlu değildir, fakat sonuç olarak Gündemde bulunan bu maddeye 
ilişkin herhangi bir itirazda da bulunmamıştır.  

Gelişmekte olan ülkeler de bu maddeden çok hoşnut kalmamıştır. Neden? 
Gelişmekte olan ülkeler bu maddenin gelişmiş ülkeler tarafından kendi yollarını 
tıkamak için kullanılacağı ve bundan dolayı da gelişmekte olan ülkeler için iyi 
sonuçlar doğurmayacağı konusunda şüphelere sahiptir. Gelişmekte olan birkaç 
ülke, “Aslında bizler yeterli kadar bilgiye bile sahip değiliz.” Şeklinde beyanda 
bulunmuşlardır. Söylemek istediğim, gelişmekte olan ülkeler bu konuda yeterince 
bilgilendirilene kadar bu hususa şüpheli yaklaşmaya devam edecektir ve bu 
ülkeler aslında bu maddenin gerçekte ne anlama geldiğini anlayabilecek kadar 
yeterli bilgiye sahip değildir. Ayrıca anti tröst kanunlarının yürürlüğe konması 
pahalı ve yüksek maliyete sahip bir işlemdir. Bu süreç gerekli kurumların 
kurulması ve kanunun yürürlüğe konması için gerekli kaynakların harcanmasını 
gerektirmektedir. Böylece gelişmekte olan bazı ülkeler için sadece anti tröst 
kanununa ilişkin bir gereksinim olarak işe koyulmak fikri bile iyi bir fikir değildir.  

Bu tartışmaların bir kısmı artık akademik ortama taşınmıştır, çünkü Doha 
Toplantısının gündem maddeleri arasında bulunan rekabet maddesi artık 
bulunmamaktadır, fakat bunun nedeni gerçek anlamda anti tröst ile ilişkili 
değildir. İlk müzakere toplantısı yaklaşık iki ya da üç yıl önce Cancun’da 
gerçekleştirilmiştir ve bu toplantıda görüşülen ilk konu gelişmekte olan ülkelerin, 
özellikle Birleşik Devletlerin ve Avrupa Topluluğu ülkelerinin tarımsal 
sübvansiyonları azaltması ile ilgilidir. Bu konu anti tröst ile oldukça ilgilidir, 
çünkü bu oyun alanını tahrif etmektedir. Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği, 
gelişmekte olan ülkelerin çok daha düşük maliyetler üzerinden elde ettiği pamuk 
benzeri tarım alanları için oldukça yüksek sübvansiyonlar ödemektedir, ancak 
Birleşik Devletler ve Avrupa Birliğinin çiftçilerine ödedikleri sübvansiyonlar ile 
bu ülkeler söz konusu alanlarda daha düşük maliyetle üretim yapan ülkelere bu 
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ürünleri ihraç ve satış işlemlerini gerçekleştirebilirler ve bundan dolayı da 
gelişmekte olan ülkelerde pamuğu maliyeti üzerinden üreten ve satan ve bu sayede 
sadece geçinecek kadar gelir sağlayan çiftçiler, söz konusu sübvansiyonların 
gelişmiş ülkelerdeki çiftçilere sağladığı rekabete dayalı avantaj nedeni ile artık bu 
satışı dahi gerçekleştiremez duruma gelirler. Bu konu Doha Toplantısı Gündem 
Maddesinde görüşülen ilk konudur. Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği ise 
sübvansiyonlarda bu kadar büyük oranda indirim yapılmasını muhtemelen kabul 
etmeyecektir ve Doha toplantısı bu konuda başarısız olmuştur. Bunun sonucu 
olarak da, Gündem maddelerindeki diğer konular bu hususta uygulanacak yolun 
oluşturulmasına yönelik olarak indirgenmiştir ve anti tröst konusu Doha 
Gündeminden çıkartılmıştır.  

Birazdan anti tröstün dünya üzerinde koordinasyona ihtiyaç duyduğu fikri 
hakkında ne düşündüğümüz konusuna değineceğim. Daha uzun yıllar boyunca 
rekabet için dünya çapında bir çerçeveye sahip olamayacağımız görüşüne ait diğer 
forumlar da bulunmaktadır. Bundan dolayı konuşmamı şimdilik küresel bir kanun 
ve hatta küresel bir çerçeve bulunmaksızın küreselleşen dünya üzerinde anti 
tröstün etkinleştirilmesi üzerine sürdürmek istiyorum. Bu konudan özellikle 
bahsetmek istiyorum, çünkü temel olarak ben karteller ile uğraşıyorum. Ancak 
anti tröstün tamamı ulusal seviyede takip edilen diğer yönlerinden de bahsetmek 
istiyorum. Bu kanun ulusal bir kanundur. Bu kanun ulusal bir seviyede 
izlenmektedir ve dünyada bu konuda söz konusu kanunların yürürlüğe girmesine 
yardımcı olunması yönünde milletlerarası bir işbirliği bulunmaktadır, bu konuya 
daha sonradan değineceğim.  

Uluslararası bir bakış açısından yaklaşıldığında, karteller belki de halen 
en önemli konuyu teşkil etmektedir. Yakalanmaları durumunda bu entrikacılar 
için oldukça yüksek cezaların bulunması olgusuna rağmen dünya kartellerinin her 
zaman oldukça önemli alanlar olduğunu keşfettik. Kartelleşmiş bir endüstri için 
verilebilecek iyi bir örnek vitamin endüstrisidir ve öncelikli olarak Birleşik 
Devletler bu konuda geniş çaplı bir soruşturma başlatmış, bu soruşturmayı diğer 
pek çok ülkede başlatılan soruşturmalar izlemiştir ve bu konuya oldukça büyük 
fonlar ayrılmıştır.  

Tekelci suiistimaller ise anti tröst gündemindeki diğer önemli bir konudur. 
Tekelci suiistimallere ilişkin oldukça geniş profilli davalardan bir tanesi, 
Microsoft aleyhinde bu pazarı web tarayıcıları ve medya oynatıcıları benzeri 
çeşitli uygulamaların üreticilerine karşı kapatmaları nedeni ile açılan davalardır. 
Şu anda bu davadan bahsetmemin sebebi bu davanın belki de en yüksek profile 
sahip tekelleşme davası olması değil, bunun yanı sıra insanların, özellikle de 
gelişmekte olan ülkelerdeki kişilerin İntranet erişimi ve İntranet imkanları için en 
fazla ihtiyaç duydukları bir alan olmasıdır. Bu ülkelerin bu hususta eğitilmesi 
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gerekmektedir ve bu ülkelerde yaşayan kişilerin yüksek teknolojinin uygulandığı 
bir dünyada gerçekleştirilen iletişim konusunda daha fazla eğitime ihtiyaçları 
vardır. Bundan dolayı bu alanda mevcut sınırlamalar oldukça zararlıdır ve 
toplumun en alt seviyesine kadar erişebilmektedir.  

Şirket birleşmeleri. İnsanların bankacılık, petrol, taşımacılık benzeri en 
temel ihtiyaçları seviyesine kadar ulaşan pek çok şirket birleşmesi de 
bulunmaktadır.  

Burada oldukça büyük bir anti tröst sorunu olarak rekabet karşıtı devlet 
eylemlerinden de bahsettim ve bundan önce de sizin ülkenizdeki rekabet kurumu 
da dahil olmak üzere anti tröst mercilerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan 
birisinin özel firmaların rekabeti engelleyici sınırlamalar üretmesi olduğuna 
değindim. Bu tür engeller ve sınırlamalar tekelleri ve tekel imtiyazlarını 
güçlendirir ve iki şeye neden olur: fiyatları artırır ve pazarlara yeni katılım 
yönündeki olanakları azaltır.  

Daha önceden bahsettiğim üzere kanunların ulusal seviyelerde yürürlüğe 
sokulması nedeni ile şimdi ülkelerin bu konuda işbirliğine gidebileceği çeşitli 
yollara bakalım. Kanunların yürürlüğe konması her zaman ulusal seviyede 
gerçekleşecektir. Yani, dünya çapında bir çerçeveye sahip olsak bile, kanunların 
yürürlüğe sokulması yine de ulusal seviyede olacaktır, çünkü bildiğiniz gibi ulusal 
merciler bu sistemin dayanağını oluşturmaktadır ve ülkeler bu tür bir egemenliği 
kaybetmeyi asla istemezler.  

Böylece, ne yapılabilir ve uluslararası anlamda ne yapılmaktadır? Şimdi 
ekranda gördüğünüz listeyi tek tek anlatacağım ve bu noktada bitireceğim. 
Buradan da göreceğiniz üzere, son madde Uluslararası Rekabet Ağı. Uluslar arası 
Rekabet Ağı ya da kısa adı ile ICN, bence, Avrupa Birliğinin Doha Toplantısının 
Gündem maddelerine ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütüne teklif ettiği gündem 
fikrini yenisi ile değiştirmek için en fazla çabayı sarf etmiştir ve bence Doha 
Gündemi az çok bir çerçeve oluşturmaya çalışsa da, Uluslar arası Rekabet Ağı da 
bu konuda esas kabul edilecek bir ağ oluşturma çabası içerisine girmiştir. Bence 
bunların her ikisi de önemlidir ve her ikisinin de yapılması gerekmektedir. Bütün 
bu sorunlar hakkında düşünmek için uluslar arası bir çerçeveye ihtiyacınız vardır. 
Ayrıca her ülkede kanunların yürürlüğe sokulması için esaslara da ihtiyacınız 
olacaktır ve Uluslararası Rekabet Ağı gerçek anlamda tercih edilen bir forum 
haline gelmiştir. Oldukça önemli diğer forumlar da bulunmaktadır, ancak 100 
adet rekabet kurumu olmasına rağmen bu sistemi tutarlı hale getirme çabasında 
tercih edilen forum Uluslar arası Rekabet Ağıdır.  

Öncelikli olarak, ekranın üst kısmından başlıyorum; anti tröst kanununa 
sahip olan işbirliği içerisindeki uluslar. Tabi ki, olağan olan şekilde ilk olarak 
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gelişmiş ülkeler kendileri benzeri gelişmiş ülke ortaklarını bulur ve öncelikli 
olarak bu ülkeler ile işbirliği içerisine girerler. Bundan dolayı Birleşik Devletler ve 
Avrupa Birliği uzun süredir işbirliği içerisindedir. Size anlatacağım şekilde bu 
işbirliği oldukça önemlidir ancak her iki tarafın da gönüllülüğünü gerektirmekte 
olduğu için halen bu hususta her şey yapılmış değildir, yani, bir ülkenin diğer 
ülkeye gerçek anlamda yardım etmeyi istemesi gerekmektedir, çünkü her bir ülke 
bunu kendi çıkarları doğrultusunda istemektedir. Bu fedakar bir hareket değildir. 
Bu toplumun çıkarının gözetilmesi değil, kendi çıkarının gözetilmesidir.  

İşbirliği kendisini birkaç şekilde gösterebilir ve işbirliği başlığının altında 
listelediğim şekillerden herhangi birisinde olabilir. İşbirliği oldukça gayri resmi 
olarak gerçekleştirilebilir, örneğin Birleşik Devletlerde bir şirket birleşmesi 
gerçekleştirilir ve Avrupa Birliğinde aynı şirket birleşimine katılacaktır ve yargı 
daireleri birbirleri ile bu konu üzerinde görüşür. Bu görüşmeler ilk olarak doğru 
sonuçlara ulaşılması esnasında ne tür vakalar ile karşılaşılacağı konusunun 
belirlenmesine yardımcı olacaktır ve aynı zamanda yasaların birbiri ile uyumlu 
hale getirilmesine de yardım edecektir ve yasalar birbiri ile uyumlu hale geldikçe, 
gittikçe birbirinin aynı yasalar haline dönüşecektir. Bu durumda kanunun 
yürürlüğe konması daha da kolay olacaktır ve sistem içerisinde daha az karışıklık 
ile karşılaşılacaktır.  

Bir ülkenin diğer bir ülkenin çıkarlarına itibar ettiği “Komite” 
kelimesinden size bahsetmiştim. Ancak, komite oldukça yumuşak bir kelimedir ve 
ülkeler sadece istedikleri zaman, yani genellikle sadece bu durumun kendi 
çıkarlarına olduğu durumlarda diğer bir ülkenin çıkarlarına gerçek anlamda itibar 
ederler. Bundan dolayı işbirliği çoğunlukla çift taraflı sözleşmeler şeklinde 
gerçekleştirilir. Bence, sözleşmelerin tamamı çoğunlukla gelişmiş ülkeler arasında 
akdedilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin de söz konusu işbirliğinden benzer 
çıkarlar elde etmelerine yönelik gerçek bir ihtiyaç bulunmaktadır. İşbirliği, A 
Ülkesinin diğer ülkelerin çıkarlarını etkileyen bir yasayı yürürlüğe koyduğu 
durumda diğer ülkelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesini de kapsamaktadır. Bu 
işbirliği komitenin şu ifadesini de içerebilir, “Bu durumda bu kanunu yürürlüğe 
koymaktan vazgeçiyorum çünkü bu kanunu sen yürürlüğe koyuyorsun ya da senin 
bu kanunu yürürlüğe koymak için benim çıkarlarımı aşan daha fazla çıkarların 
mevcut ve benim bu kanunu yürürlüğe koymamamı istiyorsun.” En son durum 
genelde oldukça nadir karşılaşılan bir durumdur. Böylece çift taraflı sözleşmeler 
bilgi paylaşımı ve bazı durumlarda da kanun uygulama paylaşımları ile ilgilidir.   

Ayrıca bölgesel sözleşmeler de mevcuttur. Bence sizler bu konuyu 
oldukça iyi biliyorsunuz, çünkü Türkiye bazı bölgesel sözleşmelerin tarafıdır. 
Bölgesel sözleşmeler sıklıkla serbest ticaret sözleşmeleri olarak başlar. Bu 
sözleşmeler daha sonradan gümrük birliği sözleşmeleri haline gelir ve bu 
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sözleşmeler çoğunlukla öncelikli olarak ticaret konuları ile ilgilidir ve bir rekabet 
bileşenini içerebilirler. Genellikle söz konusu rekabet bileşeni, ortak kurallar 
koyulmasından daha çok bilgi paylaşımı üzerine çift taraflı sözleşmelerde 
bahsettiğim şekildedir.  

Çok taraflı sözleşmeler. Bütün ulusların büyük milletler topluluğu 
içerisinde çıkarları zarar gören her ulus ile bilgi paylaşımına gitmeyi kabul etmesi 
gerekmektedir. Birleşik Devletlerin, Amerikalılardan meydana gelen bir kartelin 
Tayland’a gitmekte olduğunu keşfetmesi durumunda, Tayland’ı bu hususta 
bilgilendirmemiz gerektiğinden eminim. Bu tür bilgi paylaşımları 
gerçekleştirilmektedir ve bizler bunları gözlemliyoruz ve burada da bu konuda 
gerekli bilgiler bulunmaktadır. Herhangi birisinin hep beraber aynı havuzda 
bulunması durumunda, bu çok taraflı olacaktır. Bu, Avrupa Birliğinin Doha 
gündemi için sunduğu teklifte de öngörülene benzeyen bir husustur, fakat bu 
gerçekleştirilmemektedir. Bu halen ele alınması gereken bir konudur ve bence 
Avrupa Birliği tarafından Doha Toplantısına sunulan yazılı görüş 
yayınlanacaktır, çünkü benim düşünceme göre Avrupa Birliği bu noktada 
gelişmekte olan ülkeler için yararlı olacak hususları gözetmiştir ve gelişmekte olan 
ülkelerin genellikle sadece gelişmiş ülkelerde halihazırda devam eden bu ilişkilerin 
tamamından faydalanması gerektiğini fark etmiştir.  

Konuşmama OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile devam 
edeceğim. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü oldukça önemli bir kurumdur. 
Bu örgüt ülkelerin rekabet politikalarını ve yasaları yürürlüğe koyma sistemlerini 
gözden geçirir. Örgüt yakın zaman önce Türk rekabet sistemini de gözden 
geçirmiştir ve Türk sistemi üzerine oldukça önemli ve iyi bir rapor yayınlamıştır 
ve sistemi % 99 oranında olumlu olarak değerlendirmiştir. Sırası gelmişken, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün bir raporun kritik yönlerini gözden 
geçirdiği zamanlarda, bu tür gözden geçirmeler rekabet kurumu başkanı için 
genellikle oldukça faydalıdır, çünkü rekabet kurumu başkanı örneğin bankaların 
birleşmesinin bir muafiyete sahip olmaması gerektiğini söylemek istemiş olabilir 
ve belki de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de bankaların birleşmesinin 
bir muafiyete olmaması gerektiğini söyleyebilir ve bu görüş birliği rekabet 
kurumunun hükümete ve yasama meclisine başvurarak gerçek anlamda rekabete 
dayalı tadilatların yürürlüğe konması için talepte bulunmasına yardımcı olabilir. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü aynı zamanda fikir paylaşımı ve üretken 
ve faydalı fikirlerin üretilmesi için oldukça başarılı bir merciidir. Bu örgütün 
önündeki kısıtlama, bu örgütün temel olarak gelişmiş ülkelerin ya da kalkınma 
konusunda belirli bir aşamayı geçmiş ve artık gelişmiş ülkeler kulübünün bir 
parçası sayılan az sayıda ülkenin tesis ettiği bir kurum olmasıdır ve Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü hizmetlerinin sadece gelişmiş ülkelere ulaşmasının 
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bir sorun teşkil ettiğinin farkındadır, fakat yine de gelişmiş ülkelerin tesis ettiği bir 
örgüt olarak kalmaktadır.  

Tabi ki bütün bunların sonunda UNCTAD: Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Komitesi hakkında da konuşmam gerekiyor. Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Komitesi, gerçek anlamda gelişmekte olan ülkelerin çıkarları ile 
gönülden ilgilenen bir örgüttür. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Komitesi 
her zaman gelişmekte olan ülkeler ile ilgili gündem belirlemeye çalışmaktadır ve 
gerçekten de Pazartesi gününden itibaren Antalya’da başlayacak ve bir hafta 
boyunca sürecek bir toplantı gerçekleştirecektir ve bu toplantıda Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Komitesi kendi ilkelerini gözden geçirecektir ve bu 
rekabet kurumu toplantısı konunun Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Komitesi toplantısının gündemine girmesi için oldukça önemlidir.    

Şimdi tekrar Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Komitesinden 
bahsetmek istiyorum. Öncelikle yine Uluslar arası Rekabet Ağı ile ilgili 
konuşacağım. Avrupa Birliği’nin Doha Toplantısı Gündemine ilişkin olarak 
sunduğu yazılı görüş belgesinde pek çok madde bulunmaktadır ve bu maddeler 
halihazırda Uluslar arası Rekabet Ağı tarafından ele alınmaktadır. Bahsettiğim 
üzere Uluslar arası Rekabet Ağı söz konusu ağın esaslarını düzenlemektedir, 
ancak herhangi bir yasama imkanına sahip değildir, bütün bu çalışmalar gönüllü 
çalışmalardır. Bu toplantılar görüş bildirmek için yapılmış toplantılardır ve dünya 
üzerinde bulunan anti tröst kurumlarının tamamının oluşturacağı sanal bir ağ 
oluşturulmuştur ve bu ağ üzerinden çözüme ulaştırılması gereken sorunlar ve 
muhtemelen çözüme ulaştırılabilecek tanımlanmaya çalışılmaktadır ve bu 
bağlamda pek çok toplantı yapılmış ve alt gruplar ile çalışma grupları 
oluşturulmuştur. İlk toplantılar gerçekten sanayileşmiş bir ülke konusu üzerine 
gerçekleştirilmiştir ve “Şirket birleşmelerini onaylatmak için çok uluslu şirketlerin 
gitmek zorunda oldukları bütün merciler açısından çok uluslu şirketlerin 
maliyetlerini azaltalım” konusuna odaklanmıştır, ancak bu gündemin yetersiz 
olduğu fark edilmiştir, çünkü bu konu gelişmekte olan ülkelerin listesinde üst 
sıralarda bulunan bir konu değildir. Böylece Avrupa Birliğinin yazılı görüş 
belgesindeki çoğu husus halihazırda çalışma grupları tarafından ele alınmaktadır  

Teknik yardım için ortaklıkların tesis edilmesi üzerine gerçekleştirilen 
çalışmalar oldukça gayri resmi bir şekilde devam etmektedir, çünkü bu hususu ne 
kadar resmi hale getirirseniz, çok daha fazla bürokratik engelle karşılaşırsınız ve 
başarıya ulaşma şansınız azalır. Bundan dolayı, halihazırda bir ülkenin kendisini 
gelişmiş, gelişmekte olan ya da orta seviyede gelişmiş bir ülke veya en az seviyede 
gelişmiş bir ülke ile eşleştirmek konusunda gönüllü olacağı bir pilot proje fikri 
üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti şu fikri ileri 
sürmüştür; “Diğer Afrika ülkelerine yardımcı olan ülke olma konusunda gönüllü 
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olabiliriz, çünkü diğer Afrika ülkelerinin ne tür ihtiyaçları olduğu konusunda bir 
fikrimiz var.” Bunun anlamı, gelişmekte olan bir ülkeye yardım etmek için her 
zaman oldukça sanayileşmiş bir ülkenin yardımını almak gerekli değildir. Bu, 
ilgili bölgede bulunan bir ülke olabilir. Türkiye’nin az gelişmiş komşularına 
yardımcı olmak için pek çok şey yaptığını biliyorum. Muhtemelen komşu ülkelere 
yardımcı olmak, sanayileşmiş bir ülkenin yardımını sağlamaktan çok daha iyi 
olacaktır. 

Şimdi karşılaşılan özel zorluklar hakkında biraz konuşmak istiyorum 
Gelişmekte olan ya da geçiş dönemindeki ülkelerin karşılaştığı özel zorluklar. Şu 
anda bir rekabet yasasının yürürlükte olduğu ülkeler hakkında konuşuyorum. Bu 
ülkeler ekonomi ve anti tröst konularında özel bir zorlukla karşılaşmaktadır. 
Ekonomi ve anti tröst alanlarında rekabete zarar veren bir çok gelişme meydana 
gelmiştir ve bu gelişmeler bilfiil az sonra bahsedeceğim hususlar ile ilgilidir. 
Ülkelerde etkin bir anti tröst uygulaması olabilir ve bazı ülkelerin şirketlerini aşırı 
serbest rekabet ortamından korumak istediği bir anti tröst de olabilir. Mühlet 
tarihinin geçtiğini durumlara işaret eden modern bir analiz bulunmaktadır. Örnek 
olarak, bunun bir anti tröst olması gerekmemektedir ancak küçük ve orta ölçekli 
ticari işletmeler şunu söyleyebilir, “Biz dahil olmak istemiyoruz, çünkü aşırı bir 
rekabet var ve biz bu rekabete dayanabilecek kadar güçlü değiliz.” Bu durum 
sıklıkla bir ülkede bulunan küçük ölçekli şirketlerin “bir o çok uluslu şirketin 
dahil olmasını istemiyoruz, çünkü o şirket oldukça etkin bir şirket” diyebileceği 
çok uluslu bir ölçekte meydana gelir. Eğer şirketlerin istediği buysa, bu şirketler 
gerçek anlamda anti tröst kanununu istemeyeceklerdir, çünkü anti tröst kanunu 
pazarların zorlu rekabet ortamlarına açık olmasını ve tekelcilik karşıtlığını 
savunur ve bu temel anlamda serbest ticaret ile benzerdir ve burada ilgililerin 
rekabet güçlerini ayarlaması gerekmektedir ve aslında bu gelişmekte olan ülkeler 
için uygulanacak en iyi reçetedir. Bundan kastım, ilgililerin ayarlaması gereken 
şeyin esas anlamda büyük resim olduğudur. Bu kişilerin pazarda iki ayaklarının 
üzerinde durmaları, iştigal ettikleri ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar ile 
ticaretlerini ileriye götürebilmeleri gerekmektedir ve genellikle meydana gelen 
şekilde oldukça etkin ve etkili bir şirket ile karşılaştıklarında ise gerçek anlamda 
toparlanmaları, kendilerine “Şimdi ne yapmalıyım” diye sormaları ve “ne yapmam 
gerektiğini biliyorum; ben de o kadar etkili ve etkin bir şirket haline dönüşeceğim 
ve tüketicilere istedikleri şeyi sunacağım” demeleri gerekmektedir. Böylece, 
pazarda bulunan büyük şirketlere rağmen, insanlara özel ürünler ve hizmetler 
sunan küçük firmalar için her zaman uygun yerler ve konumlar bulunmaktadır, ki 
bu anti tröst kavramının başlıca görüşüdür. Anti tröst gerçekten esas itibarıyla 
liberalleşmedir ve bu rekabet ortamının zedelenmesine ilişkin modern 
kavramlardan kastettiğim budur. Gelişmekte olan ülkelerde bulunan şirketlerin 
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ticari faaliyetlerine ilişkin olarak çok uluslu şirketlerin etkinliğinden ve 
etkinliğinden korunacağını ifade eden herhangi bir uluslar arası normun 
bulunmasını beklememesi gerektiğini düşünüyorum.  

Diğer bir konu ise bundan tamamen farklı bir alandır. Bu gelişmekte olan 
ülkelerin yeterli finansman bulma konusunda karşılaştığı oldukça ciddi bir 
zorluktur, çünkü anti tröst yasası işin yapılabilmesi için gerekli finansmana sahip 
olunmasını gerektirmektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerin karşılaşacağı bir sonraki ciddi zorluk, 
önceliklerin geliştirilmesidir. Benim bakış açıma göre, özellikle yoksulluk 
seviyesinin düşürülmesine ilişkin bir sorunla karşı karşıya kalmış gelişmekte olan 
ülkelerin toplumun en düşük gelir seviyesine sahip ya da yoksulluk sınırının en 
altında bulunan kişilere en fazla yardımın ve desteğin sağlanacağı yasaları 
yürürlüğe sokmanın yollarını araması oldukça iyi bir fikirdir. Böylece toplumdaki 
bireylerden kendi kendilerine yardımcı olmalarını isteyebiliriz, bireylerin salahiyet 
kazanmasını isteriz. Bizim bu hususta iki talebimiz bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi özel ihtiyaç duyulan yaşamak için bir gereklilik olan süt, su, taşımacılık 
benzeri alanlarda yasama önceliklerinin belirlenmesidir. Bu tür alanlarda 
kartellerin ve tekelci suiistimallerin engellenmesi için fiyatları aşağıya çekecek 
kanunların ve eylem planlarının uygulandığından emin olmak isteriz. İkinci olarak 
ise yeni girişimcilerin ilgili pazarlara girişine yönelik ekonomik imkanların 
önünün kapatılmamasını sağlayacak anti tröst kanunlarının yürürlüğe girmesini 
isteriz. Hem yeni girişimcilerin yetkilendirilmesini sağlayacak hem de tüketicilerin 
ödediği fiyatların düşürülmesini sağlayacak  önlemlerin alınmasına yardımcı 
olacak anti tröst önceliklerini gerektiren taleplerimiz bunlardır. Günümüzde 
uygulanan sistemlerin çoğu halen geleneksel anti tröst kanunlarıdır. Bunlar anti 
tröst kanununun ilzam edici kuralları değildir, fakat konu nereye odaklanılacağı 
ile ilgilidir.  

Muafiyetlerin en düşük seviyeye çekilmesine ilişkin bu üçüncü madde de 
ayrıca önemlidir, çünkü çoğunlukla bireylerin düşük fiyatlara en fazla ihtiyaç 
duydukları ticari alanlar ile iştigal eden şirketler oldukça yüksek siyasi lobicilik 
gücüne sahiptir ve genellikle bu sayede muafiyetler elde ederler, bunlara örnek 
olarak bankacılık ve mali hizmetler verilebilir. Girişimciler genellikle bazı 
kredilere ihtiyaç duyarlar. Rekabetçi kredi pazarları, yeterli salahiyete sahip 
olmayan kişilerin yetkilendirilmesi açısından oldukça önemlidir ve eğer anti tröst 
muafiyetlerine izin verirseniz, aynı zamanda düzenlemelerin rekabet mercii yerine 
denetleme organı tarafından gerçekleştirilmesine de izin veririsiniz. Gerçek 
anlamda endüstrinin denetleyici organ ile bir arada çalışmaları konusunda 
uzlaşma içerisinde olması oldukça muhtemeldir ve bu bağlamda adam kayırma 
durumlarının olması mümkündür ya da endüstrinin önde gelen temsilcilerinin ilgili 
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yetkilileri kendi çıkarları adına ikna etmesi ve tüketicilerin çıkarlarının göz ardı 
edilmesi de oldukça olasıdır. Bundan dolayı yasama meclisinin anti tröst 
kanunlarının tarafında olmasının her zaman tüketicilerin çıkarları için en iyisi 
olmasını yanı sıra, yasama ve pazarın açıklığı için de en iyisidir ve bu sayede 
girişimcilerin pazara katılımlarına imkan sağlanır. Eğer finansman hakkında 
konuşmak gerekirse, krediler oldukça önemlidir.  

Ekranın alt kısımlarına doğru bakarsanız: rekabetin savunulmasından 
yararlanılması gerekliliğini göreceksiniz ve bu sağlanan muafiyetlerin ortadan 
kaldırılması benzeri belirttiğim diğer bütün konular için gerekli bir husustur.  

Listenin en sonunda ise kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yapmakta 
olduğunuz başarılı çalışmaları, bu çalışmaları neden yaptığınızı ve bunları nasıl 
gerçekleştirdiğiniz konularının kamuoyuna duyurulması bulunmaktadır. Bu da 
oldukça önemli bir konudur, çünkü gerçekte rekabet yasası oldukça soyuttur. 
Sizler bu yasayı tüketiciler ve daha açık pazarlar için büyük tasarruflar haline 
dönüştürebilirsiniz, fakat yine de yasa oldukça soyuttur. Analizi de oldukça 
soyuttur. Rekabeti doğal olarak destekleyen çok fazla kişi bulunmamaktadır. 
Bundan kastım, iyi bir rekabet politikası elde etmek için paralarını 
ödeyecekleridir. Rekabet politikasından iyi bir muafiyet elde etmek için oldukça 
yüksek meblağlar ödemeye hazır pek çok kişi bulunmaktadır. Bunun anlamı ise 
doğal destekçilere sahip olmamak bir sorun teşkil etmektedir ve doğal destekçileri 
elde etmek için kamuoyunun sizin ne tür işler yaptığınızı hakkında 
bilinçlendirilmesi ve hükümetin yaptığınız işleri takdir etmesi gerekmektedir.  

Böylece açıklamamın sonuna ulaştım: şimdi sonuçları sunacağım. 
Rekabet yasası ve rekabetin savunulması özellikle küreselleşmeyi müteakip 
oldukça kritik bir konum almıştır. Eğer ülkenizde bir rekabet kanunu yürürlükte 
değilse, büyük bir korku içerisindesiniz demektir ve bu korku oldukça fazla sayıda 
kısıtlama ve engel bulunduğunu göreceğiniz bütün pazarınızı da sarmış 
durumdadır. Rekabet yasası ülkenizdeki pazarın dünya ile birleşmesine yardımcı 
olur, bunu 100 ülkenin halihazırda ulusal rekabet kanununu yürürlüğe soktuğunu 
düşündüğünüzde daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz, fakat diğer bir husus 
ise rekabet yasasının açık ve ileriye dönük bir yasa olmasıdır. Yani kanunu bütün 
pazara açık duruma getirir, ulusal pazarınızın dünya pazarları ile ilişki kurmasına 
yardımcı olur ve ayrıca uluslar arası rekabet forumlarına sahip olmanız 
durumunda, ulusal anti tröst kurumlarının gereğince yetkilendirilmesine  yardımcı 
olur, çünkü bu kurumlar anti tröst ailesinin bir parçasıdır ve rekabet politikasının 
dünyaya ve ülkenizde bulunan insanlara sağlayacağı faydaları anlar ve bunların 
farkındadır. Anti tröst topluluğu fedakar bir şekilde anti tröst ve ulus için en 
iyisini istemektedir, özellikle gelişmekte olan ülkeler dünyanın geriye kalanında 
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gerçekleştirilen uygulamanın bu olduğunu belirttiğinde ileri seviye rekabet 
önlemlerinin alınması için hükümetlere karşı daha fazla güç elde ederler. Bu 
uluslar arası bir normdur, bundan dolayı da rekabet yasası dünya pazarlarının 
birbirleri arasında bağlantı kurmasına yardımcı olur. Yasanın pazarları açması 
gerekmektedir. Yasanın haksız bir şekilde pazarları bloke eden güçleri kontrol 
altına alması ve sadece küreselleşmenin doğurduğu dalgalarda sörf yapan kişilere 
değil, bunun için yeterli seviyeye ve güce sahip olabilecek kişilere de yardımcı 
olabilecek kadar gelişmiş olması gerekmektedir.Teşekkürler. 

 
 

 

 


