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EKMEK SEKTÖRÜ VE REKABET HUKUKU
UYGULAMALARI
Yaşar Tekdemir & Dr. Ahmet Fatih Özkan
Yargıtay tarafından 4 yıllık sürecin sonunda alınan “2015 yılında 1 TL’nin altındaki ekmek
fiyatının” haksız rekabet olarak değerlendiren kararı ekmek sektörü ve rekabet konusunu
bir kez daha gözler önüne serdi. Zira söz konusu kararın alınmasına giden sürece
bakıldığında, 2015 yılında Antalya Fırıncılar Odası tarafından açıklanan 1 TL’lik ekmek
fiyatına rağmen bazı fırınların bu fiyatın altında satış yapması üzerine, ilgili Oda buna
karşın haksız rekabetin tespiti davası açma yoluna gitmiş ve gelinen noktada, Yargıtay da
aldığı karar ile tarifeye aykırılığın haksız rekabet oluşturduğunu kabul etmiştir.1
Konuya ilişkin paylaşım üzerinde Rekabet Derneği Platformu, sosyal paylaşım grubunda
da tartışma konusu olmuştur. Tartışma sadece Yargıtay kararı özelinde kalmamış ve
ekmek sektörünün kendine has sorun ve ihtiyaçları özelinde rekabet ve regülasyon
dengesinin nasıl kurulması gerektiği hususları da ele alınmıştır.
Nitekim bir katılımcı, Yargıtayın esaen “ekmeğin iyi ve sağlıklı koşullarda üretilmeyerek
ucuza satıldığı iddiasını” önemle dikkate aldığının altını çizmiştir. Konuyla ilgili yazılmış
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bir blog yazısına2 atfen ekmek sektöründe tarifeye aykırı fiyatlamanın haksız rekabet
boyutunun olduğunu ifade etmiştir.
Yargıtay’ın genel olarak görüşü, maliyet altında bir fiyat ile ekmek satılması halinde bunun
TTK’daki iş şartlarına aykırılık nedeniyle haksız rekabet olduğu yönündedir. Bu içtihat bir
rekabet hukukçusunu rahatsız edebilecek niteliktedir, çünkü rekabetin bir gereği ve getirisi
olan düşük fiyatlar, başka bir hukuk dalı altında hukuka aykırı bir eylem olarak
görülmektedir. Burada ekmek sektörünün regüle edilen bir pazar olduğunu ve fiyat
tarifelerinin bulunduğunu unutmamak gerekir. Fiyat tarifesi azami olduğundan bunun
altında satmak zaten mevzuat gereği mümkündür, ama bu olaylarda fırınlar tarife altında
satınca rakipler veya meslek odaları haksız rekabet davası açmakta, bu noktada da
Yargıtay genel olarak maliyet altında ekmek satışını per se bir haksız rekabet hali olarak
değerlendirmektedir
Tartışmayı derinleştiren bir bakış açısı ile aslında fiyat odaklı rekabet tartışmalarının,
günün koşulları dikkate alındığında biraz eksik ve yetersiz bir yaklaşım olarak
değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Bu noktada fiyatın her daim önemli bir odak olmaya
devam edeceği ama bunun kadar, hatta daha önemli olan bir diğer hususun ise kalite ve
yenilik olduğu vurgulanmıştır. Normal şartlar altında rekabetin başkaca hiçbir müdahale
olmadığı koşullarda en uygun fiyata en iyi kalite sonucunu üretmesi beklenir. Ama özellikle
piyasa mekanizmasını bozan faktörlerin (kayıtdışılık, yanlış ve/veya aşırı düzenleme gibi)
olduğu koşullarda, tek başına fiyata odaklanmak kısa vadede anlamlı gelse de, orta ve
uzun vadede kaliteyi çok düşürme riski barındırmaktadır. Tabiki fiyatı ölçmek çok kolay
iken kalite/yenilik gibi etkinlik odaklı gelişme ve iyileşmeleri ölçmek o kadar da kolay
değildir.
Bu noktada bir katılımcı şu iki soruyu ortaya atmıştır: 1) azami fiyattan satanların kaliteye
dikkat ettiğinin garantisi nedir ve

gerçekten fırınların sattığı ekmeklerin tertemiz ve

gramajlarının eksiksiz olduğu söylenebilir mi? 2) bu konularda eksiklik varsa bunu tespit
etmek ve cezalandırmak belediye veya bakanlığın görevi değil midir?
Bu sorular bağlamında zaten sorun da fiyattan önce eksik/yetersiz ve bazen de gereksiz
düzenlemenin olduğu noktada başladığı ifade edilmiştir. Azami fiyatın bu durumu daha da
kötüleştirdiği ve zaten düzenleme ve denetimin iyi yapıldığı yerde, kötüler eleneceği için
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piyasada talebe göre doğru arzın oluşması ihtimali daha yüksek olduğunun altı çizilmiştir.
Azami fiyatla ilgili temel sorunun ne kadar gerçekçi bir zeminde belirlenip belirlenmediği
olup,

bunlar birbirini besleyen süreçler olarak görülmüştür. Bir benzetme yoluyla,

“gömleğin bir düğmesi yanlış iliklendiğinde, geriye kalanların doğru iliklenmesi de mümkün
değildir” denilerek, emekle ilgili sorunun çözümüne, doğru düzenleme/denetime dayalı
piyasa rasyonelizasyonu yaparak başlanması gerektiği ifade edilmiştir.
Diğer yandan ekmek sektörünün neden regüle edildiği sorusuna yanıt olarak klasik
anlamda doğal tekelin varlığı ya da bilgi asimetrisi gibi piyasa aksaklıklarının değil esasen
yoksulluk gibi gerekçelerin rol oynadığı ifade edilmiştir. Nitekim bu noktada, rekabet
hukukçusu Maher Dabbah’ın International and Comparative Competition Law adlı
kitabındaki “açlığın hüküm sürdüğü bazı gelişmekte olan ülkelerde ekmek, süt gibi bazı
temel gıda maddeleri açısından fiyat regülasyonu gerekli görülmektedir” cümlesine atıfta
bulunulmuştur.3 Bu itibarla, dar gelirli vatandaşlarımızın temel gıdasının esasen ekmek
olduğu ve bu nedenle onun fiyatının serbest piyasaya bırakılmasının siyaseten
doğuracağı sonuçlar hesaba katıldığında çok da istenen bir durum olmadığı hususu
vurgulanmıştır.
Meselenin ekonomi politik boyutunun da bir anlamda önemli olduğu kabul edilmiştir. Bu
açıdan bakıldığında, hukuk kurallarının aynı zamanda içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve
ekonomik koşulların da dikkate alınarak bir ekonomi politik yaklaşım içinde yorumlanması
veya en azından dikkate alınması gerektiği hatırlatılmaktadır. Nitekim ülkemizde “ekmeğini
kazanma” ve “ekmek parası” gibi kavramlar, ekmeğin kendi öz anlamının çok ötesinde
ekonomik mücadelenin sembolü haline gelmiş bir gıda olduğunu göstermektedir.
Bu noktada ekmek regülasyonu için iki alanda alt sınıflandırmaya gidilebileceği ve
bunların 1) fiyat regülasyonu 2) kalite regülasyonu olduğu ifade edilmiştir. Bu iki alanın
birlikte ele alınması da bir zorunluluk olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, fiyat
regülasyonunun ekmek türleri çerçevesinde bir ayrıma gidebileceği önerilmiştir. İlk adım
olarak temel bir ekmek türünün (standart beyaz ekmek) belirlenmesi, bu ekmek türünün
fiyatının yukarıda değinilen ekonomi politik gerekçelerle düzenlenmesi ama diğer türlerin
fiyatlarına bir müdahalede bulunmak yerine rekabetçi koşullara bırakılması gerektiği
düşünülmüştür. Diğer yandan halk sağlığı kaygıları için yerel otoritelerin denetimlerde

Maher Dabbah, International and Comparative Competition Law, Cambridge University Press, Birleşik Krallık, 2010,
s.309.
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bulunması, bu sürece hem destek verecek hem de piyasa koşullarının suni olarak
bozulmaması amacına katkı sağlayacaktır.

Nitekim örnek olarak paylaşılan tarifede “fiyat tarifesi” başlığı altında yer alan ekmek fiyatı
düzenlemeye tabi olabilir ancak “ekmek çeşitleri fiyat tarifesi” başlığı altındaki ekmek
türlerinin fiyatları ise serbest piyasa koşullarında rekabete dayalı olarak belirlenebilir.
Ekmek fiyatının regüle edilmesi için belli bir piyasa yetersizliğinin olması gerekir.
Belediyelerin düşük fiyatla ekmek sattığı bir ülkede fakirleri koruma amaçlı bir regülasyon
da anlamlı olmamaktadır. Her halde belli bir standart ekmek tipi dışında regülasyonun
anlamsız kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuda bir görüş birliği sağlanması yararlı
olabilir.
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