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Rekabet Kurumu (buradan itibaren Kurum1 olarak anılacaktır), 1994 yılında 
çıkartılmış 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (buradan itibaren 
Kanun olarak anılacaktır) kapsamında 1997 yılında kurulmuş, piyasadaki rekabetin 
özgür ve adil bir ortamda devam etmesini sağlama görevini üstlenmiş olan bağımsız 
bir idari otoritedir. Serbest piyasa ve liberal ekonomi ilkelerini benimsemiş her 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de devlet, kural olarak, piyasaya müdahalede 
bulunmamakta ve Adam Smith, François Quesnay gibi modern ekonominin 
kurucularının da ön gördüğü üzere piyasanın kendi dinamiklerine göre hareket 
etmesini temel ilke olarak kabul etmektedir. Ancak piyasa devlet müdahalesinden 
tamamen ari bir niteliğe sahip olursa; hakim durumun tüketici aleyhine haksız bir 
şekilde istismar edilmesi, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler vb. haksız 
faaliyetler ile ekonominin temel amacı olan toplumun (yani tüketicilerin) 
ihtiyaçlarını en verimli şekilde sağlayabilmesi ilkesinin ihlal edilmesi işten bile 
değildir. Bu sebeple, Kurum (diğer görevlerinin yanı sıra) rekabetin adil ve eşit 
şartlarda sürdürülmesini engelleyen faaliyetleri incelemekte, denetlemekte ve gerekli 
görürse cezalandırmaktadır. Kanun’un yanı sıra Devletin (bu görevi Kurum icra 
etmektedir) piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlama ve kartelleşmeyi 
önleme görevinin bulunduğu Anayasa’nın 167. madde hükmünde de belirtilmiştir.  

Kurum, rekabetin haksız bir şekilde yürütülüp tüketicinin zararına bir adaletsizliğin 
oluşmasını engellemek amacıyla, resen (herhangi bir talep olmaksızın, 
kendiliğinden) mevcut Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını boyunca zincir marketler 
tarafından yapılan fahiş fiyat artışlarını inceleme altına almıştır. CarrefourSA, BİM, 

1 Bu yazımızda Kurum kavramı, karışıklıkları önlemek amacıyla, aynı zamanda toplam 7 üyeden (şu anda 6 üye 
vardır) oluşan ve Rekabet Kurumu’nun en üst makamı olan Rekabet Kurulu’nu da kapsayacak anlamda 
kullanılmaktadır. 
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Migros, Şok, A101, Çağdaş gibi zincir marketlerin yanı sıra Unilever, Nestle, Banvit, 
Nivea gibi bu zincir marketlere ürün tedarik eden üretici firmalar da Kurum’un 
incelemesine tabi tutulmuştur. (İnceleme altına alınan işletme sayısı toplam 29’dur) 
Kurum, Covid-19 Salgını süresince çok kısa zaman dilimlerinde bazı ürünlerde 
%60’lara varan fiyat artışlarına gidildiğini, alış ve satışlarda oligopol (karmaşık tekel, 
karmaşık monopson) yapı sergilenip fiyat çatışmasına girilmediğini ve böylelikle 
tüketicinin aleyhine olacak durumların ortaya çıktığını tespit etmiştir. Özellikle gıda, 
temizlik ve koruyucu ürünlerde fiyat artışları ve zaman zaman arz sıkıntıları 
hakikaten toplum olarak Covid-19 Salgını süresince sıkça karşılaştığımız bir sorun 
olduğundan, Kurum’un bu incelemeyi başlatması isabetli olmuştur. Her ne kadar, 
salgının beraberinde getirdiği ekonomik kriz sebebiyle zincir marketler (aynı 
zamanda üretici firmalar) açısından girdi fiyatları, satış azlığı, personel masrafları 
ciddi problemler teşkil etse de özellikle gıda ve temizlik piyasasında gözetilmesi 
gereken asıl yarar toplumun bu temel gereksinim maddelerine kolayca ve erişilebilir 
fiyatlarla ulaşmasıdır. Dolayısıyla, Kurum’un bu kriz dönemlerinde piyasaya yapılan 
olası müdahaleleri incelemesinin hem hukuka uygun hem de piyasadan temel 
gereksinimlerin kolayca temini için elzem olduğu kanaatindeyiz.  

Kurum’un değerlendirmekte olduğumuz kararı nihai bir karar değildir, Kurum’un 
konu ile ilgili incelemesi sonlanmamıştır. Ancak “nihai karara kadar ciddi ve telafi 
olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu” bir durum mevcut 
olduğundan bahisle Kurum, Kanun’un 9. maddesi uyarınca çeşitli geçici tedbirler 
almıştır. Nihai karar verilene kadar gıda ve temizlik ürünlerinde yapılacak tüm fiyat 
artışları hakkında Kurum’un bilgilendirilmesi ve aynı zamanda enflasyonla 
mücadele kapsamında piyasadaki yapısal aksaklıklar sebebiyle ortaya çıkan fiyat 
artışlarını önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir Çalışma Grubu 
oluşturulması bu alınan geçici tedbirler arasındadır. (Geçici tedbirlerin verilmesine 
oybirliği ile karar verilmiştir) Kanımızca, bu geçici tedbirler faydalı olmakla beraber, 
deneyimlemekte olduğumuz Covid-19 Salgını kaynaklı ekonomik kriz nedeniyle 
toplum, özellikle de az gelirli vatandaşlarımız, temel gereksinimlerini karşılamakta 
zorlanmaktadır, bu sebeple de Kurum’un konunun ehemmiyeti nedeniyle en hızlı 
şekilde tamamlayacağı incelemesi sonucunda bu fahiş fiyat artışı konusunun yapıcı 
bir şekilde çözümlenmesi gerekmektedir.  
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