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Rekabet, Kurumlar ve 
Kurallar

Haziran ayında ekonomiye 
ilişkin onlarca veri açıklanırken, 
onlarca da karar alındı. Bununla 
birlikte görsel ve yazılı medya 
aracılığıyla kimi zaman yalan 
yanlış olsa da çeşitli haberler 
izlendi, okundu. Bu haberlerden 
ikisi benim özellikle dikkatimi 
çekti:

-Soğan üreticileri düşük 
fiyatlardan dolayı isyan ettiler. 
Soğanın fiyatının tarlada 
49 kuruşa kadar indiğini 
söylediler. Hâlbuki geçen 
yıl soğan ve patates satanlar 
depolarda malları saklamakla, 
stok yapmakla suçlanmışlardı. 
Depolara baskınlar düzenlenmiş; 
üreticiler ve depocular vatan 
haini olmakla suçlanmışlardı. 
Bu dönemde -yerel seçim 
öncesi- iktidar partisi, 12 Eylül 

öncesi belediyelerin kurduğu 
gibi tanzim satış mağazalarını 
yeniden kurdular. Nasıl olduysa 
seçim sonrası bu mağazalar 
ortadan kayboldular. Adeta 
zombi gibi mezarlarına geri 
döndüler.

-İkinci haberimiz İstanbul 
kaynaklı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) kentte yeteri 
kadar taksi olmadığını, bu 
sebepten 5000 adet yeni taksi 
plakası tahsisi yapacağını 
duyurdu. İstanbul Taksiciler 
Odası (İTAO), hemen bu 
karara karşı olduklarını 
açıkladı. Geçtiğimiz yıl İTAO, 
UBER’in faaliyetlerine de 
karşı çıkmıştı. Güçlü bir baskı 
grubu olduklarından mı, yoksa 
İBB Başkanı’nın İmamoğlu 
olmasından mı bilemem, İl 
Ulaşım Koordinasyon Kurulu 
da İBB Başkanı’nın isteğini 

geri çevirdi ve alt komisyona 
havale etti. Açıkçası konuyu 
“dinlenmeye” aldırdı.

Piyasa ve Rekabet

İki farklı gelişmeyi ortak yönleri 
nedeniyle arka arkaya sıraladım. 
Elimizde bunları ortak noktada 
birleştiren bir kavram var: 
Rekabet.

İktisat bölümü öğrencileri 
daha birinci sınıfta rekabet 
kavramıyla tanışırlar. Rekabetin 
piyasa için vazgeçilmez 
olduğunu; piyasaların rekabet 
derecesine göre tam rekabet ve 
aksak rekabet piyasaları olarak 
ikiye ayrıldığını; tam rekabet 
piyasasıyla karşılaşmanın pek 
mümkün olmadığını; aksak 
rekabet piyasalarının da kendi 
içinde monopol (satıcı tekeli), 
tekelci rekabet, oligopol, 
oligopson ve monopson piyasası 
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ileri aşaması tekelci piyasadır. 
Tekelci piyasada rekabet 
yoktur. Bu analiz ilk önce 
R. Hilferding ve V.İ. Lenin 
tarafından yapılmıştı. Haklı 
da çıktılar. Bundan dolayı 
birçok ülke rekabet koşullarını 
koruyabilmek için piyasaya 
kurallar getirdi; rekabeti 
engelleyenler ve hâkim 
durumlarını kötüye kullananları 
denetlemek ve gerektiğinde 
cezalandırmak için Rekabet 
Kurumları kuruldu. AB bu 
konuda oldukça katı kurallar 
koydu. Üye ve aday üye 
ülkelerde rekabetin korunması 
için ciddi yasal düzenlemeler 

yaptı. Türkiye’de rekabet 
koşullarını koruma ve denetleme 
görevi önceleri Ticaret 
Bakanlığı’na verilmişti. Daha 
sonra, 1994 yılında çıkan 4054 
sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun çerçevesinde 
1997 yılında bağımsız ve özerk 
bir kurum olan (en azından 
görüntü böyleydi) “Rekabet 
Kurumu” kuruldu. Kurum 
mevzuatında zaman zaman 
değişiklikler yapıldı. Son 
değişiklik Haziran 2020 yılında 
gerçekleştirildi. Kurumun 

özerkliği 2002 sonrası azalmaya 
başlamıştı; son değişiklikle de 
artık tümüyle ortadan kalktı 
diyebiliriz.

Kurumlar ve Kurallar

Rekabet bir yarıştır; bu yarış 
maliyetleri ve fiyatları aşağıya 
çeker. Malların homojen, 
fiyatın veri olduğu tam rekabet 
piyasasında, öğrencilerin 
sorduğu “Bu durumda 
firmalar arasında rekabet 
nasıl yapılacak?” sorusunun 
yanıtı maliyetlerdir. Firmalar, 
maliyetleri azaltarak rekabet 
ederler. Eğer bir piyasada 
firma sayısı az ise rekabet 

de az olacaktır ya da 
hiç olmayacaktır. Hatta 
firmalar kendi aralarında 
anlaşarak yüksek fiyat 
belirleyebilirler; böylece 
kaybeden tüketici olur. 
Eğer bir ekonomide birçok 
üründe böyle bir piyasa 
yapılanması var ise, o 
ekonomide enflasyon oranı 
da yüksek olacaktır.

Her gün alışveriş 
yaptığınız marketleri düşünün. 
Eminim market sayısının çok 
yüksek olduğunu aklınızdan 
geçiriyorsunuzdur. Aslında 
market sayısı çok değil, 
marketlerin şube sayısı fazladır. 
Ankara’da market firması sayısı 
yaklaşık 15 dolayında. Ancak 
yüzlerce market şubesi var. 
Bundan dolayı marketler bir 
taraftan oligopolcü iken, bir 
taraftan da oligopsoncudur. 
Yani satıcı olarak az sayıda 
firma var iken, bu marketler 
ürünlerini aldıkları tedarikçiler 

olarak ayrıştığını öğrenirler.

Derslerde piyasalar irdelenirken 
öyle bir tablo çizilir ki! İyi 
çalışan firma maliyetini azaltır, 
kârını ençoklar, piyasa optimum 
dengeye gelir. Tek firmanın 
piyasaya egemen olduğu 
monopol piyasasında toplumsal 
yarar gözetilmez. Tekelci kârını 
artırmak için malın talep 
fiyat esnekliğine göre fiyat 
farklılaşmasına gider. Piyasa 
onundur; kısıtı ise, ürettiği 
malın yakın ikame malının 
olup olmadığı ve talebinin 
fiyat esnekliğidir. Monopolcü 
firma kimi zaman devlete, kimi 
zaman özel sektöre ait olabilir. 
Devlet, eğer sosyal 
devlet ise, kamu yararını 
gözeterek ürettiği/sattığı 
ürünün fiyatını düşük 
tutarak çalışabilir. Buna 
karşın, tekelci firma 
özel firmaysa ve malın 
fiyat esnekliği de düşük 
ise, firmanın yüksek 
fiyat belirlemesini ne 
engelleyecek?

Benzer soruyu, az sayıda 
firmanın olduğu ve piyasayı 
büyük ölçekli firmalarının 
güdülediği oligopol piyasası 
için de soracak olursak, 
fiyatın yüksek olması nasıl 
engellenecek? Ya da oligopol 
piyasasında firmaların kendi 
aralarında anlaşıp, malın fiyatını 
yüksek belirlenmesini ne 
engelleyecek?

Rekabet Nasıl Sağlanır?

Kapitalizmi piyasa ekonomisiyle 
eş tutmak doğru bir kabul 
değildir. Çünkü kapitalizmin 
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karşısına da az sayıda firma 
olarak çıkmaktadır. Örneğin 
soğan üreticisinden alım 
yapan firmaların sayısı az 
olduğu için, soğan üreticisi bu 
alıcılara mahkûm olmaktadır. 
Üretici düşük fiyattan ürünü 
satarken, tüketici yine yüksek 
fiyattan soğan satın almak 
zorunda kalmaktadır. Üreticinin 
pazara serbestçe ulaşma şansı 
zayıf, bununla birlikte semt 
pazarlarına girmek bile artık 
çok zor. Dolayısıyla üreticinin 
düşük fiyata, tüketicinin ise 
yüksek fiyata mahkûm olmasını 
engellemenin yolu, düzenleyici 
bir kurumun devreye girerek 
düşük fiyattan çiftçinin ürününü 
satmasını engellemek için alım 
yapmasıdır. Üretimin düşük 
olduğu dönemlerde, tüketiciye 
soğanın daha yüksek fiyattan 
ulaşmaması için bu defa 
düzenleyicinin piyasaya satıcı 
olarak girmesi gerekir. Şimdiler 
de “Vesayet Rejimi” dediğimiz 
karma ekonomi döneminde, 
kamunun bu tür durumlara karşı 
düzenleyici kurumları vardı. 
Örneğin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Fiskobirlik gibi. Tekrar 
soğan üreticilerinin şikâyetine 
dönersek, mevcut modelde 
-piyasa yapısında- soğan tarlada 
49 kuruş, markette 2 TL olmaya 
devam edecek, çünkü devlet 
düzenleyici olarak piyasada yok; 
rekabeti koruyacak kurum da 
bu kimliğinin gereğini yapma 
konusunda çekinceli.

Marketler arasında rekabetin 
oldukça zayıf olmasının altında 
yatan bir başka olgu ise firmalar 
arasında açık olmasa da zımni 
(örtük, implicit) bir anlaşmanın 

olmasıdır. Marketler nasıl 
rekabet ediyor sorusunun 
yanıtının altında iki unsur 
bulunuyor: Maliyetler ve örtük 
anlaşmayla sağlanan pazarlama 
stratejisi. Marketler maliyetlerini 
düşürmek için çalışan sayısıyla 
oynayabiliyorlar. Örneğin, iki 
kişinin yapması gereken işi bir 
işçiye yaptırıyorlar (Marksist 
açıdan, mutlak artık değeri 
artırıyorlar) ya da kayıt dışı işçi 
çalıştırıyor, işgücü maliyetlerini 
aşağıya çekerek maliyetleri 
azaltıp, rekabette öne çıkmaya 
çalışıyorlar.

İstanbul’da yaşanan da tipik 
olipolcü firma davranışı 
kaynaklıdır. İstanbul’da taksi 
sayısı 17 bin dolayındadır. 
Çıplak gözle bakıldığında, 
piyasada sanki 17 bin firma 
var gibi gözükmektedir. 
Ancak daha ayrıntılı bir 
çalışma yaptığınızda ortaya 
çıkmaktadır ki aslında 17 bin 
taksi az sayıda kişiye aittir. Taksi 
kullananlar ücretli işçidir ve 
çoğu da kayıt dışı çalışmaktadır. 
Taksi şoförleri eğitimsizdir. 
Mesleğe başlamak için ciddi 
bir eğitim almamaktadırlar. 
Diğer yandan, şoförler uzun 
saatler çalıştıklarından, taksi 
sahibine taahhüt ettikleri 
günlük ödeme miktarını (para 
rant) yakalayabilmek için 
kural tanımamakta, bu da taksi 
müşterisine kötü hizmet olarak 
yansımaktadır.

Devlet rekabeti koruma 
konusunda zafiyet –zayıflık- 
gösterirse bu tüm ekonomiye 
yansır. Rekabetin korunması 
gereken alanlardan birisi de 

kamu ihaleleridir. Bunun için 
Ocak 2002’de Kamu İhale 
Kurumu unvanıyla kurumsal 
yapılanmaya gidildi. Kurumun 
kuruluş amacı, kamunun mal ve 
hizmet alımında yarışılabilir bir 
piyasa yaratmaktı. Ne yazık ki 
bu gerçekleştirilemedi. Kuruma 
ilişkin yasal düzenleme sayısı 
son öğrendiğim sayıya göre 
140 idi. Kamu ihalelerinde öyle 
bir noktaya gelindi ki özellikle 
büyük meblağ içeren işlerde 
artık ihale yapılmamakta, 
görevlendirme yapılmaktadır. Bu 
işleyiş mekanizması doğal olarak 
diğer alanlara da yansımakta; 
yasa ve kural tanımamazlık 
olağan hale gelmektedir.

Rekabetin artması için piyasaya 
giriş koşullarının önündeki 
engeller kaldırılmalıdır. Bunu 
yapacak olan da devlet ya 
da onun şapkası altındaki 
düzenleyici kurumdur. Bunun 
yapılmaması halinde firmalar 
arasında rekabet en aza 
inmekte, yeni firmalar piyasaya 
girememekte, girse bile batık 
maliyetler nedeniyle piyasadan 
çekilmek zorunda kalmaktadır. 
Özellikle kriz döneminde bu 
gelişim sıklıkla rastlanılan 
bir olgu haline gelmiştir. 
Bu firmaların celladı -ipini 
çeken- konumundaki bankalar 
-bankacılar- firmaları zombi 
firmalar diyerek aşağılamakta, 
onların piyasa dışına itilmesinin 
nedenini rekabet koşullarına 
uyum gösterememek olarak 
kabul etmektedirler.

Sonuç Yerine

Rekabete bakış açısı bu olunca, 
ülkemizde özellikle imalat 
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sanayinde, finans sektöründe ve 
hizmet sektöründe yoğunlaşma 
derecesi ya da rekabetsizlik 
düzeyi oldukça yüksektir.

Nitekim TÜİK’in en son 2015 
yılında yayınladığı yoğunlaşma 
derecesi verilerine göre imalat 
sanayisindeki birçok sektörde 
yoğunlaşma ya çok yüksek ya da 
yüksektir. Vermiş olduğumuz 
tablodan da görüleceği üzere, 
ara malı ya da nihai mal fark 
etmeksizin rekabet derecesinde 
sorun bulunmaktadır. Az sayıda 
firmanın olduğu sektörlerde, 
nihai ürünlerin fiyatları da 
yüksek belirlenmektedir. 
Örneğin bira sektöründe fiyatlar 
siyasi erkin vergi politikası 
nedeniyle aşırı yüksektir, bu 
yüksek fiyatın arkasındaki 
bir başka gerçek de az sayıda 
firmanın -5 firma- olmasıdır. 
Bu firmalar arasında Nash 
dengesi çerçevesinde bir fiyat 
belirlenmektedir. Piyasaya yeni 
firmaların girişi neredeyse 
imkânsızdır.

Küresel kriz ve hemen ardından 
gelen COVID-19 salgının 
yarattığı kriz, rekabet ortamını 
ciddi bir biçimde bozmuştur. 
Kimi ülkelerde siyasal erk 
rekabeti ekonominin üzerinde 
bir yük olarak görmüştür. Bu 
ülkelerin bir kısmı dünyanın en 
güçlü ekonomileridir. Rekabetin 
unutulduğu ülkelerin başında 
Trump’un ABD’si, Çin ve Rusya 
gelmektedir.

Türkiye, AB’yle tam üyelik 
görüşmelerinin başında rekabet 
konusunda hassa davransa da 
daha sonra bu konuda yerinde 

saymış, hatta geri gitmiştir. 
Ekonomiye kuralsız politikaların 
hâkim olması, kurallara 
dayalı çalışması öngörülen 
düzenleyici kurumların işlevini 
de zayıflatmıştır. Rekabet de bu 
çerçevede ele alınması gereken 
bir olgudur. Rekabete ilişkin 
kuralların çiğnenmesiyle, 
bugün şikâyet ettiğimiz 
köprü, havaalanı, hastane gibi 
yapımların yolu açılmıştır.

Tarım sektöründeki mevcut 
yapılanma ise işlenmemiş gıda 
fiyatlarındaki artışın en büyük 
nedenidir. Bu yapılanma, 
rekabeti, üreticiyi ve tüketiciyi 
değil, dağıtım kanalını elinde 
bulunduranı korumaktadır. Bu 
da tarım sektöründe üretimin 

fazla olduğu dönemde bile 
ürün tüketiciye düşük fiyattan 
ulaşımını engellemektedir.

Ülkemizdeki baskı gruplarından 
olan şoförler, taksiciler vb. 
odaları, siyasal erk üzerinde 
baskı kurarak yüksek fiyattan, 
niteliksiz hizmet üretmektedir. 
Şehir içi özel ulaşımda 
alternatif olan UBER’e hükümet 
izin vermeyerek oligopolist 
firmalardan yana olduğunu 
açıkça ilan etmiştir. Uzun 
süredir bu tür grupların etkisi 
ekonomi üzerinde baskındır. 
Hükümet tüketici yerine, emek 
ranta ve para ranta el koyanların 
yanında yer almaktadır. Bunun 
bedeli de halka enflasyon olarak 
geri dönmektedir.

 n Seçilmiş Sektörlerde Yoğunlaşma Derecesi

Sınıf
Girişim 
Sayısı

Yoğunlaşma 
Derecesi

Bira imalatı 5 Çok yüksek
Düz cam imalatı 6 Çok yüksek
Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı 50 Çok yüksek
Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı 5 Çok yüksek
Şeker imalatı 12 Çok yüksek
Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması 11 Çok yüksek
Dondurma imalatı 267 Çok yüksek
Patatesin işlenmesi ve saklanması 26 Çok yüksek
Tütün ürünleri imalatı 31 Çok yüksek
Motorlu kara taşıtlarının imalatı 40 Çok yüksek
Kahve ve çayın işlenmesi 260 Çok yüksek
Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer 
şişelenmiş suların üretimi

350 Yüksek

Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı 76 Yüksek
Elektrik enerjisinin iletimi 3 Çok yüksek
Gaz imalatı 5 Çok yüksek
Elektrik enerjisinin dağıtımı 148 Orta
Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 3 Çok yüksek
Hava yolu ile yük taşımacılığı 5 Çok yüksek
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 134 Çok yüksek
Demir yolu ile yük taşımacılığı 10 Çok yüksek

Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri 77 Çok yüksek

Sinema filmi gösterim faaliyetleri 267 Çok yüksek

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24867


