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ÖZET 

Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi 

 

Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları ve  

Türkiye’nin Uyumu 

 

Neslihan ÖZKUMUR 

AB Uzman Yardımcısı 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı  

DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı   

 

 

Bu tezin amacı, Avrupa Birliği(AB)‟nde devlet yardımlarını, özel olarak tarım 

sektörüne verilen devlet yardımlarını incelemek ve Türkiye‟de devlet yardımları 

mevzuatının bu mevzuata uyumunu değerlendirmektir. 

 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde genel olarak devlet yardımı kavramı ve AB‟nde devlet 

yardımı kavramı açıklanmıĢ; devlet yardımının unsurları belirtilmiĢ; AB‟de devlet 

yardımları farklı kriterlere göre sınıflandırılmak suretiyle açıklanmıĢ ve devlet 

yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesi usulü incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde, AB‟de 

özel olarak tarım sektörüne yönelik devlet yardımları, AB müktesebatı ve Avrupa 

Komisyonu‟nun çalıĢmaları ıĢığında betimlenmeye çalıĢılmıĢtır. Üçüncü ve son 

bölümde ise Türkiye‟de devlet yardımları sınıflandırma yapmak suretiyle açıklanmaya 

çalıĢılmıĢ ve Türkiye‟nin AB‟ye devlet yardımları konusunda uyum süreci 

incelenmiĢtir.  

 

Bu çalıĢmanın hazırlanması sırasında AB müktesebatı ve konuyla ilgili literatür 

taranmıĢ, Avrupa Komisyonu‟nun yapmıĢ olduğu çalıĢmalardan yararlanılmıĢ, devlet 

yardımları konusunda AB ve Türkiye karĢılaĢtırmalarına yer verilmiĢtir.  

 

Bu çalıĢma göstermiĢtir ki, Türkiye‟nin devlet yardımları konusunda müktesebata 

uyumu tam olarak sağlanabilmiĢ değildir. Bu kapsamda; devlet yardımlarının izlenmesi 

ve denetlenmesinden sorumlu idarî ve iĢlevsel bir otoritenin oluĢturulması, Katılım 

Ortaklığı Belgesi(KOB) ve Ulusal Program‟da tespit edilen kısa ve uzun vadeli 

önceliklerin bir an önce yerine getirilerek AB‟nin devlet yardımları mevzuatına uyum 

sağlanması gerekmektedir. 

2008, 115 Sayfa. 

Anahtar Kelimeler: 1) Avrupa Birliği, 2) Devlet Yardımı, 3) Türkiye, 4) Uyum. 
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ABSTRACT 

EU Expertise Thesis 

 

State Aids in the European Union and 

 Harmonization of Turkey 

Neslihan ÖZKUMUR 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Department for European Union Coordination and Foreign Relations 

 

 

The aim of this study is to examine state aid in European Union(EU), in particular state 

aid in agriculture sector and analyze harmonization of Turkey‟s legislation to EU‟s. 

 

In the first part of the study, state aid concept in general and in the EU terminology has 

been explained; the components of state aid has been specified; state aid in EU has been 

explained by classifying according to different criteria and the procedure of monitoring 

and supervising of state aid has been analized. In the second part, particularly state aid 

in agriculture sector in EU has been described in the light of acquis communitaire and 

studies of European Commission. In the third and the last part, state aid in Turkey has 

been explained by classifications and harmonization process of Turkey to EU about 

state aid has been analized. 

 

During the preperation of this study, acquis communitaire and the literature about this 

subject has been scanned; the studies of European Commission has been analized and 

state aid in Turkey and EU has been compared. 

 

As a result of this study, it has been understood that the harmonization of Turkey in 

state aid to acquis communitaire has not been perfectly provided. In this context, 

establishing of an administrative and functional authority responsible from monitoring 

and supervising of state aid is needed and harmonization to acquis communitaire by 

fulfilling the short-term and long-term priorities determined in Assession Partnership 

Document and National Programme is required. 

 

2008, 115 Pages. 

 

Key Words: 1) European Union, 2) State Aid, 3) Turkey, 4) Harmonization. 
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GĠRĠġ 

 

Avrupa dil, mezhep, kültür, siyasi ve ekonomik sistem farklılıkları gibi nedenlerle pek 

çok çatıĢmalara, savaĢlara sahne olmuĢ bir coğrafyadır. Tarih boyunca çeĢitli boyutlarda 

kalan bütünleĢme çabaları bulunmakla birlikte geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan 1. ve 2. 

Dünya SavaĢı‟nın ardından büyük bir ekonomik yıkım yaĢayan Avrupa hem bu yıkımı 

ortadan kaldırmak ve ortak refahı tesis etmek, hem de sürekli barıĢı mümkün kılmak 

üzere bir bütünleĢme hareketine ihtiyaç duymuĢtur. Bu ihtiyaç sonucunda, bugün 

“Avrupa Birliği” olarak adlandırdığımız Avrupa bütünleĢme hareketi doğmuĢtur. 

Avrupa Topluluğunu Kuran AntlaĢma(ATA)‟nın ilkelerinde, üye devletlerin, serbest 

rekabetin hâkim olduğu açık piyasa ekonomisi kurallarına uygun olarak yürütülen bir 

ekonomik politika benimseyecekleri düzenlenmiĢtir. Ekonomik hayatın uyumlu 

geliĢmesini, ekonomide istikrarın yakalanmasını ve yaĢam düzeyini yükseltmeyi 

amaçlayan AB, bu hedeflerine, engellerden arındırılmıĢ bir Ortak Pazar oluĢturarak ve 

üye devletlerin ekonomi politikalarını birbirine yakınlaĢtırarak ulaĢmayı öngörmüĢtür. 

KuruluĢu itibarıyla bir Ortak Pazar‟ı hedefleyen AB, günümüzde Ortak Pazar‟ı aĢan bir 

bütünleĢme yoluna girmiĢtir. 

 

AB‟nin rekabet politikası Ortak Pazar‟da etkin rekabeti savunma ve geliĢtirme, pazarda 

faaliyette bulunan bütün iĢletmeler için eĢit rekabet Ģartlarını oluĢturma hedefine 

yöneliktir. Dolayısıyla AB rekabet politikasında temel kural, üye ülkeler arasında 

ticareti etkileyen ve amacı veya etkisi Ortak Pazar‟daki rekabeti önlemek, kısıtlamak 

veya bozmak olan anlaĢmaları ve uyumlu eylemleri yasaklamaktır. Ortak Pazar ile 

amaçlanan düzen, rekabet ortamının bozulmaması ile gerçekleĢebilir.  

 

Devlet yardımları, genel olarak, kamu kurumları tarafından ekonomik faaliyet gösteren 

iĢletme ya da sektörlere verilen dolaylı ya da dolaysız mali katkılar olarak 

tanımlanmaktadır. Yatırımları teĢvik etmek, çevrenin korunmasını sağlamak, istihdamı 

artırmak, ihracatı geliĢtirmek, zor durumdaki Ģirketleri kurtarmak ve yeniden 

yapılandırmak gibi birçok amaca yönelik olarak verilebilen devlet yardımları, devletin 

ekonomiye müdahale araçlarından biridir. Devletler, ülke ekonomilerinin geliĢip dıĢ 

rekabet ortamına uyumlu hale gelmesi, yerli üretimin uluslar arası ticaret alanında 
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desteklenmesi gibi gerekçelerle devlet yardımı sağlamaktadırlar. Bu bakımdan devlet 

yardımları ekonomiye büyük katkılar sağlayarak devletler için vazgeçilmez müdahale 

aracı olmakla birlikte diğer yandan, uzun vadede kaynakların etkin kullanılamaması ve 

sağlıklı bir rekabet ortamının oluĢturulamaması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Yine her 

ülkenin kendi maddi imkânları ile orantılı olarak devlet yardımı sağlayabileceği 

düĢünüldüğünde, bu durumun geliĢmekte olan ülkeler bakımından olumsuz bir sonuç 

doğurması da kaçınılmazdır. 

 

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği 

tesis edilmiĢ ve Türkiye, AB‟nin devlet yardımları alanındaki müktesebatını üstlenmeyi 

taahhüt etmiĢtir. Tam üyelik sürecinde bulunan ülkemizin devlet yardımları alanında 

AB ile arasındaki sistem farklılıklarını aĢması ve mevzuatını uyumlaĢtırma yolunda 

önemli bazı değiĢiklikler ve yenilikler yapması gerekmektedir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM                                                                                                  

AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NDE DEVLET YARDIMLARI          

                                             

 

1 Devlet Yardımı Kavramı 

 

1.1 Genel Olarak Devlet Yardımı Kavramı 

 

Devletler, genel ekonomi politikaları çerçevesindeki ekonomik ve sosyal kalkınma 

hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi amacı ile ekonomiye müdahale edebilmektedirler. Devlet 

yardımları da, devletin ekonomiye müdahale araçlarından biridir. Devlet kaynaklarından 

kamu veya özel iĢletmelere yapılan her türlü yardım devlet yardımı olarak kabul 

edilmektedir.
1
 Daha geniĢ bir tanımla ise devlet yardımları, devlet veya devlet 

kaynakları vasıtasıyla belirli bir iĢletmeyi veya üretimi ve üretim yöntemini ya da 

üretim ve faaliyet konusunu etkilemek, üreticileri teĢvik ve himaye etmek, rekabet 

gücünün artmasına katkıda bulunmak, iĢletmelerin kuruluĢ yerini etkilemek suretiyle 

belirli bir bölgenin geliĢmesini sağlamak gibi amaçlarla denk bir karĢılık beklemeden 

her ne Ģekilde olursa olsun yapılan yardımlardır.
2
 

 

1.2 Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımı Kavramı 

 

Ortak Pazar, Topluluk bünyesinde üye ülkeler tarafından karĢılıklı olarak ticaret 

alanında tüm engellerin kaldırıldığı; üçüncü devletlere karĢı ortak bir gümrük tarifesinin 

uygulandığı ve malların, hizmetlerin, sermayenin ve iĢgücünün serbest dolaĢımının 

sağlandığı bir ekonomik alan olarak ifade edilebilir. Ortak Pazar ile amaçlanan bu 

faydaların elde edilebilmesi, kaynakların eĢit olarak dağılımının sağlanması ve bütünlük 

içinde bir Ortak Pazar‟ın yaratılması ve esas olarak rekabet ortamının bozulmaması ile 

mümkün olabilmektedir.  

                                                 
1
 KÖKSAL, Tunay, Avrupa Birliği ve Türkiye‟nin Devlet Yardımları Sistemlerinin UyumlaĢtırılması, 

Etki Yayıncılık, Ankara, 2002 a, s.4. 
2
 ODER, Burak, (Tekinalp/Tekinalp) Avrupa Birliği Hukuku, Beta Yayınları, 2.Bası, Ġstanbul, 2000, 

s.491. 

 



 4 

ATA‟nın 87/1. Maddesi ile Topluluk, “devlet yardımı” kavramını, “Ortak Pazar ile 

bağdaĢır olup olmaması” açısından tanımlamaktadır. Buna göre; 

 

 “Bu Antlaşma’da aksine hüküm bulunmadıkça, belirli işletmeleri ya da belirli 

ürünlerin üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma tehdidi yaratan ve bir üye 

devlet tarafından veya hangi şekilde olursa olsun devlet kaynakları aracılığıyla yapılan 

yardımlar, üye devletlerarasındaki ticareti etkilediği ölçüde Ortak Pazar ile 

bağdaşmaz”. 

 

Görüldüğü gibi, ATA‟da, devlet yardımının tanımı yapılmamıĢtır. Bu bakımdan, devlet 

yardımından ne anlaĢılması gerektiğini belirlemek, ATA‟yı yorumlamak ve 

uygulamanın hukuka uygunluğunu denetlemek görevi Komisyon ve Avrupa 

Toplulukları Adalet Divanı (ATAD)‟a düĢmektedir.
3
 

 

2 Devlet Yardımının Unsurları 

 

Devlet yardımının dört temel unsurunun olduğu kabul edilmektedir. Bunlar; menfaatin 

bulunması, yardımın devlet tarafından veya devlet kaynakları yoluyla sağlanması, 

seçicilik ve üye devletlerarası ticaretin etkilenmiĢ olmasıdır. 

 

2.1 Yardımın ekonomik menfaat yaratması 

 

Normal piyasa koĢullarında faaliyette bulunan bir iĢletmenin bu faaliyetleri 

çerçevesinde elde edemeyeceği bir menfaati devlet kaynaklarından sağlanan bir yardım 

sonucu elde etmesi durumunda, menfaat unsurunun oluĢtuğu kabul edilmektedir.
4
 

 

 

                                                 
3
 KÖKSAL, Tunay, “Avrupa Birliği‟ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye‟de Devlet Yardımlarının Hukuki 

Çerçevesi”, Rekabet Dergisi, Rekabet Kurumu, Sayı:7, Ankara, Temmuz-Ağustos-Eylül 2001, s. 3. 
4
 JENNY, Frederic Yves, “Competition and State Aid Policy in the European Community”,Fordham 

International Law Journal, Vol: 18, 1994-1995, s.525; SIMON S., “Recent Developments in State Aid 

Policy”, European Economy, European Communities Press, Belgium 1999, s.47.; YARROW George/ 

HARBORD David, “State Aid, Restructring, Privatisation”, Recent Developments in State Aid Policy”, 

European Economy, EC Press, Belgium 1999, s.91.  
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2.2 Yardımın devlet tarafından ya da devlet kaynakları vasıtasıyla sağlanması 

 

Yardım, doğrudan merkezi bir hükümet tarafından verilebileceği gibi, yerel yönetim, 

kamu kuruluĢları ya da kamu tarafından kurulmuĢ veya atanmıĢ bir özel kuruluĢ 

tarafından da verilebilir.
5
 Nitekim ATAD da pek çok kararında, 87. maddenin üye 

devletler tarafından veya üye devlet kaynaklarınca yapılan bütün yardımları kapsadığını 

ve yardımın doğrudan devlet tarafından ya da devletin yardımı vermesi için kurmuĢ 

olduğu veya görevlendirdiği kamu ve özel kuruluĢlarca yapılıp yapılmadığına iliĢkin bir 

ayrımın yapılmasına gerek olmadığını belirtmiĢtir.
6
 

 

2.3 Seçicilik 

 

Bir önlemin devlet yardımı sayılabilmesi için bu önlemin, seçilmiĢ belli iĢletmeleri veya 

ürünleri kayırması, sağlanan yardımlardan belirli iĢletme veya üretim dallarının 

yararlanması gerekmektedir. Hem isim olarak belirlenmiĢ iĢletmelere verilen yardımlar 

hem de belli bir sektördeki iĢletmelere verilen yardımlar 87/1. maddedeki seçicilik 

koĢulunu karĢılayabilir.
7
 

 

Seçicilik unsuru, devlet yardımlarını genel önlemlerden ayırır. Bir önlem belli 

iĢletmeleri diğer iĢletmeler karĢısında kayırsa bile, ilgili önlemin genel bir önlem olması 

halinde devlet yardımı olarak kabul edilmez ve 87/1. maddeden muaf tutulur. Genel 

önlemin ne Komisyon ne de ATAD kararlarında tanımı yapılmamakla birlikte, bu iki 

kurum, iki çeĢit önlemin genel önlem olarak kabul edilebileceği ve devlet yardımı 

olarak sayılmayacağını belirtmiĢtir.
8
 

                                                 
5
 ĠNECĠ, Barbaros, Avrupa Topluluğu ve Türkiye‟de Sübvansiyonlar, Marmara Üniversitesi, Doktora 

Tezi, Ġstanbul 1993, s. 82, QUIGLEY Conor / COLLINS Anthony;  EC State Aid Law and Policy, 2003, 

s.19. 
6
 PLENDER, Richard, “Definition of Aid”, The Law of State Aid in the European Union, Oxford 

University Press, New York, 2004, s.17.  
7
 BACON, Kelyn, “State Aids in the English Courts: Definition and Other Problems”,The Law of State 

Aid in the European Union, Oxford University Press, New York, 2004, s.350. 
8
 GOLFĠNOPOULOS, Christos, “Concept of Selectivity Criterion in State Aid Definition Following the 

Adria-Wien Judgement – Measures Justified by the Nature or General Scheme of a System”, European 

Competition Law Review, Sweet and Maxwell Limited, Volume:24, Issue:10, London, October 2003, 

s.544. 
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(a) Objektif kriterlere göre hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün kiĢilere uygulanan 

sosyal ve ekonomik politika önlemleri genel önlem olarak kabul edilir. Gelir vergisinin 

bütün iĢletmeler için indirilmesi bu tür bir önlemdir.
9
           

  

(b) Bir önlemin iĢletmelere farklı Ģekilde uygulanmasına rağmen, bu farklı 

uygulamanın ilgili önlemin özünden veya mantığından kaynaklandığının ispatlanması 

halinde bu tür önlemler genel önlem sayılır. Bu tür önlemler genellikle vergi 

önlemleridir.
10

 

 

2.4 Üye devletlerarasındaki ticareti etkilemesi 

 

Bir önlemin devlet yardımı kabul edilebilmesi için, yardımın üye devletlerarasındaki 

ticareti etkilemiĢ olması gereklidir. ATAD, yardımın üye devletlerarasındaki ticareti 

etkileme eğilimi göstermesini, baĢka bir deyiĢle verilen bir devlet yardımının, üye 

devletlerarası ticareti etkileyebileceğinin “öngörülebilir” olmasını, bu unsur 

kapsamında değerlendirmektedir.
11

 

 

3 Devlet Yardımlarının Sınıflandırılması 

 

3.1 Devlet Yardımlarının ATA ile BağdaĢırlığı Bakımından Sınıflandırılması 

 

Genel ilke, devlet yardımlarının Ortak Pazar ile bağdaĢmadığı Ģeklindedir. ATA 87/1. 

maddesi,  “aksi hüküm belirtilmedikçe bir üye devlet veya devlet kaynakları vasıtasıyla 

sağlanan, belirli iĢletmeleri veya belirli malların üretimini kayırarak bunlar lehine 

ekonomik bir avantaj yaratan uygulama ve tedbirlerin rekabeti bozması veya bozma 

tehlikesi yaratması ve üye devletlerarası ticareti etkilemesi durumlarında Ortak Pazar ile 

bağdaĢmayan devlet yardımının söz konusu olacağını” düzenlemiĢtir. 

 

                                                 
9
  BACON, 2004, s.350. 

10
AHLBORN Christian ve BERG Claudia, “Can State Aid Control Learn from Antitrust? The Need for a 

Greater Role for Competition Analysis under the State Aid Rules”, The Law of State Aid in the European 

Union, Oxford University Press, New York, 2004, s.52-53. 
11

 C-142/87, Belgium vs. Commission .                                                                           
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ATA 87/1. maddesi, maddenin tamamı ile birlikte değerlendirildiğinde, devlet yardımı 

yasağının, “genel ve mutlak” bir yasak değil, tam tersine “koşullu bir yasak” olduğu 

görülmektedir.
12

 Bu açıdan her türlü yardım AT AnlaĢması kapsamında Ortak Pazar ile 

bağdaĢmayan devlet yardımı olarak nitelendirilemez. Bu kapsamda, 87/1. maddede 

Ortak Pazar düzeniyle bağdaĢmayan devlet yardımları sayıldıktan sonra 87. maddenin 

ikinci paragrafında kanuni ve üçüncü paragrafında ise takdiri bazı istisnalar getirilmiĢtir. 

 

3.1.1 Ortak Pazar ile bağdaĢan devlet yardımları ve çeĢitleri 

 

ATA 87/1 maddesi, devlet yardımlarının Ortak Pazar ile bağdaĢmadığı yönündeki genel 

ilkeyi düzenlerken, aynı maddenin ikinci bendinde bu genel ilkenin istisnası 

düzenlenmiĢtir. 87/2. maddede yer alan bu istisnalar AntlaĢma‟dan doğan kanuni 

istisnalar olup sınırlı sayıda düzenlenmiĢlerdir;  yorum ve kıyas yoluyla geniĢletilmeleri 

mümkün değildir. Mutlak nitelik taĢırlar. Komisyon‟un takdirine bağlı değillerdir.
13

 

Komisyon‟un bu yardım türlerini reddetme olanağı yoktur. 

 

Bu yardımlar, otomatik bağdaĢma rejiminden yararlanırlar. Komisyon‟a bildirilmeleri 

de gerekmemektedir. Bir baĢka deyiĢle, otomatik olarak uygulamaya konulabilirler.
14

 

Ancak bu durum, Komisyon‟un denetimini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. 

Komisyon, üye devletlerin belirtilen yardım konularını doğru yorumlayıp, 

yorumlamadıklarını denetleyebilir. Komisyon, bu denetimin sonunda, üye devletin 

yorumunu onaylar ise, yardım meĢru gerekçelere dayandırılmıĢ olmaktadır. 

Komisyon‟un aksi yönde bir karara varması halinde ise, yardımın ortadan kaldırılması 

veya yürürlüğe girmesinin yasaklanması söz konusu olacaktır. 

 

                                                 
12

 ODER Burak/ TEKĠNALP Ünal, Avrupa Birliği Hukuku, GüncelleĢtirilmiĢ 2. Bası, Beta Yayınları, 

Ġstanbul 2000,s.494 ; DELVAUX Bram, “The State Aid Regime Regarding Renewables: Opportunities 

and Pitfalls”, European Environmental Law, April 2003, s. 104 ; CREMONA Marise, “State Aid Control: 

Substance and Procedure in the European Agreements and the Stabilisation and Association 

Agreements”, European Law Journal, Volume:9-3, Oxford 2003, s. 278. 
13

 WISHLADE Fiona, EC Competition Policy and Regional Aid: An Agenda for the Year 2000, Regional 

and Industrial Research Paper Series, European Policies Research Centre University of Strathclyde, 

Number: 25, UK 1997 , s.3, TEZCAN, “AB Hukuku‟nda Devlet Yardımları, s. 29. 
14

 ĠNECĠ, 1993, s. 95. 
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ATA 87/2. maddesinde düzenlenen, Ortak Pazar ile bağdaĢtığı kanunen açık olarak 

kabul edilen devlet yardımları Ģunlardır:  

 

3.1.1.1 Tüketicilere yapılan sosyal nitelikli yardımlar 

 

ATA 87/2. (a) maddesi, “ilgili ürünlerin kaynağına bağlı olarak bir ayrımcılık 

yapılmamak koĢuluyla bireysel tüketicilere verilen sosyal nitelikteki yardımlar”ın Ortak 

Pazar ile bağdaĢtığını düzenlemektedir. 

 

Burada asıl olan, tüketicilere verilen yardımın, ürünün kaynağına bağlı bir ayrımcılığa 

tabi tutulmadan uygulanmasıdır. Örneğin, bir üye devletin okullarda öğrencilere 

karĢılıksız süt dağıtması Ģeklinde verilen bir yardımda, dağıtılan sütün sadece dağıtan 

ülke kaynaklı olması Ģartının bulunması, devletin diğer üye devletler kaynaklı sütü bu 

yardım kampanyası dıĢında tutması durumunda,  üye ülkeler arasında rekabeti bozacak 

nitelikte bir ayrımcı uygulama söz konusu olacağından, yardımın, Ortak Pazarla 

bağdaĢır olma özelliği ortadan kalkacaktır.
15

 

 

Tüketiciye yönelik olarak yapılan ve ATA gereği Ortak Pazar ile otomatik olarak 

bağdaĢtığı kabul edilen yardımların belirli özellikleri taĢıması gerekmektedir.  

 

 Yardım, mutlak surette tüketim amacını taĢımalıdır.  

 

 Yardımın, belirli bir ürün ile sınırlandırılarak yapılması gerekmektedir.  

 

Aksi takdirde, verilen yardım, baĢka bir ürünün satın alınmasına yol açıyorsa ya da 

doğrudan ürünün üretimine sağlanan bir yardım olup onu ikame edebilecek diğer 

ürünler karĢısında oldukça avantajlı hale geliyorsa Ortak Pazar ile bağdaĢmayan devlet 

yardımı kapsamına girmesi mümkündür.
16

 Buna göre, yardım belirli iĢletmelere değil, 

                                                 
15

 KÖKSAL, 2002 a, s.44-45. 
16

 ESĠN, Arif, Türkiye Ġçin DTÖ VE AB Ġle Uyumlu Devlet Yardımları (TeĢvik) Sistemi Önerisi, 

TÜSĠAD Yayınları, Ġstanbul 2000, s. 51-52. 
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münferit tüketicilere verilmeli ve özellikle belirli bir bölgede bulunan tüketiciler esas 

alınmamalıdır.
17

 

 

3.1.1.2 Doğal afetler ya da olağanüstü haller sebebiyle ortaya çıkan zararların 

tazmini için yapılan yardımlar 

 

ATA 87/2. (b) maddesi, “doğal afetler ya da diğer olağanüstü olayların neden olduğu 

zararı karĢılamak için yapılan yardımlar”ın Ortak Pazar ile bağdaĢtığını 

düzenlemektedir. 

 

Burada düzenlenen yardımın, orantılılık unsurunu taĢıması; bir baĢka deyiĢle, verilen 

yardım ile oluĢan zararın dengeli olması, yardımın, oluĢan zararın telafisi için gereken 

miktarı aĢmaması gerekmektedir.
18

 Bununla birlikte, yardımın, ilgili olaydan belli bir 

zaman sonra hemen verilmiĢ olması da gereklidir. Komisyon uygulamasında bu süre 12 

ile 24 ay arasıdır.
19

 

 

Üye ülkeler bu tür devlet yardımlarını Komisyon‟a önceden haber vermeden 

uygulayabilirler.  Komisyon‟un denetimi, daha sonra, bu yardımların 87/2(b). maddeye 

uyulup uyulmadığı hususunda olur. Komisyon terör olaylarını, iç karıĢıklıkları, büyük 

nükleer veya endüstriyel kazaları, büyük bir kayba yol açan yangınları ve savaĢları 

olağanüstü hallerden saymıĢtır. Sel, kıtlık, fırtına, orman yangınları, deprem, çığ, 

heyelan, volkanik patlamalar ve bitki ve hayvan hastalıkları da Komisyon tarafından 

doğal afet olarak kabul edilmiĢtir. Komisyon, son yıllarda 11 Eylül terör saldırılarından 

etkilenen havayolu ve sigorta Ģirketlerine ve deli dana hastalığına karĢı verilen 

yardımları 87/2(b). madde kapsamında değerlendirmiĢtir.
20

 

 

                                                 
17

 QUIGLEY ve COLLINS, 2003, s. 76. 
18

 QUIGLEY ve COLLINS, y.a.g.e., s. 78. 
19

 JASPERS, Michael Bo, “Emergency Aid An Analysis of the Commission‟s Practice with Regard to 

Article 87/2(b) EC Treaty, in Particular in the Light of the Air Transport Insurance Cases Post September 

11”, European Competition Law Review, Sweet and Maxwell Limited, Volume:25, Issue:9, London, 

September 2004, s.546-549. 
20

 JASPERS, y.a.g.e., 549-552. 
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3.1.1.3 Almanya’nın bölünmesi sebebiyle Federal Almanya Cumhuriyeti’nin bazı 

bölgelerine yapılan yardımlar 

 

 ATA 87/2. (c) maddesi, “Almanya‟nın bölünmesinden etkilenen Federal Almanya 

Cumhuriyeti‟nin belirli bölgelerinin ekonomisine, bölünmeden doğan ekonomik zararın 

giderilmesi için gerekli olduğu ölçüde yapılan yardımlar”ın Ortak Pazar ile bağdaĢtığını 

düzenlemektedir. 

 

3.1.2 KoĢullu olarak Ortak Pazarla bağdaĢan yardımlar ve çeĢitleri 

 

ATA‟nın 87(3). maddesinde düzenlenen koĢullu olarak Ortak Pazar ile bağdaĢan 

yardımlar, „otomatik olmayan bağdaĢma‟ rejimine tabidir. Bu hüküm kapsamındaki 

yardımların yürürlüğe konulabilmesi için, öncelikle Komisyon‟a bildirilmeleri 

gerekmekte ve Komisyon‟un vereceği izne bağlı olarak uygulamaya 

konulabilmektedirler.
21

 Diğer bir deyiĢle, ATA‟nın 87(3). maddesi, „takdiri‟ hükümlere 

yer vermektedir. Söz konusu madde ile Komisyon‟a bir yardımın Ortak Pazar ile 

bağdaĢırlığının tespiti konusunda oldukça geniĢ bir takdir yetkisi tanınmıĢtır. AT 

AnlaĢması‟nın 87(3). Maddesinde sırasıyla Ģu yardımların koĢullu olarak verilebileceği 

hüküm altına alınmıĢtır: 

 

3.1.2.1 YaĢam seviyesinin çok düĢük olduğu ya da ciddi boyutlarda iĢsizliğin 

bulunduğu bölgelerin ekonomik kalkınması için yapılan yardımlar 

 

ATA 87/3 (a) maddesi, yaĢam seviyesinin anormal derecede düĢük olduğu ya da ciddi 

boyutlarda iĢsizliğin hüküm sürdüğü bölgelerin ekonomik kalkınmasını desteklemeye 

yönelik yapılan yardımların, otomatik olmayan bağdaĢma rejiminden 

yararlanabileceğini düzenlemektedir. Bu yardımlar, Topluluğun bütününün ekonomik 

durumu ile kıyaslandığında, ekonomik bakımdan oldukça zayıf sayılabilecek bölgelere 

verilmektedir. 

 

                                                 
21

 T.C. BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye, DoğuĢum Matbaacılık, 5. Baskı, 

Ankara, 2002, s.123. 
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3.1.2.2 Avrupa’nın ortak yararına olacak önemli bir projenin gerçekleĢtirilmesini 

kolaylaĢtırmaya ya da üye ülke ekonomisindeki ciddi bir bozukluğu 

gidermeye yönelik yardımlar 

 

ATA 87/3 (b). maddesi,  Avrupa‟nın ortak yararına olacak önemli bir projenin 

gerçekleĢtirilmesini kolaylaĢtırmaya ya da üye ülke ekonomisindeki ciddi bir bozukluğu 

gidermeye yönelik yardımları, Ortak Pazarla bağdaĢabilir kabul etmektedir. Komisyon, 

Avrupa‟nın ortak yararı için önemli projelerin gerçekleĢtirilmesine yönelik yardımlar 

bakımından bazı kriterler belirlemiĢtir. Projenin birden fazla üye ülkeyi ilgilendiren 

ortak bir Avrupa projesi olması veya projenin ortak bir tehdide karĢı ortak önlem 

alınmasını öngörmesi gereklidir. Örneğin, çevre kirliliğine karĢı üye ülkelerin ortak 

mücadelesini öngören bir proje bu kapsamda düĢünülebilir. 

 

Bir üye ülke ekonomisindeki ciddi bir bozukluğun giderilmesi amacıyla yapılan 

yardımların bazı özellikleri taĢıması gereklidir. Buna göre; 

 

 Bölgesel veya küresel bir ekonomik kriz sonucu iĢsizliğin ciddî bir artıĢ 

göstermesi, genç iĢsizlerin sayısının artması, iĢletmelerin yapısal güçlüklerle 

karĢılaĢmaları, büyümenin düĢmesi gibi ekonomik sorunlar bulunmalıdır. 

 

 Yardımların hedefi istihdamı korumak, güçlük içinde bulunan iĢletmelerde iĢten 

çıkarmaları önlemek ve özellikle genç iĢçiler için yeni iĢ olanakları oluĢturmak 

olmalıdır. 

 

 Ortaya çıkan konjonktürel kötüleĢme nedeniyle, zor duruma düĢmüĢ olup 

ekonomik kriz öncesinde yapısal yönden sağlıklı durumda bulunan iĢletmelere kriz 

sırasında bozulan yapılarını düzeltmek ya da krize rağmen sağlıklı yapısını koruyan 

iĢletmelere bu durumlarını korumalarına destek olmak için verilmelidir.
22

 

 

                                                 
22

 ĠNECĠ, 1993, s. 98. 
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3.1.2.3 Ticaret koĢullarını ortak çıkarlara zarar verecek ölçüde olumsuz yönde 

etkilemedikçe,  belirli faaliyetlerin ya da ekonomik bölgelerin 

kalkınmasını kolaylaĢtırmaya yönelik yardımlar 

 

ATA 87/3 (c). maddesi gereği, ticaret koĢullarını ortak çıkarlara aykırı biçimde 

değiĢtirmediği ölçüde bazı ekonomik bölgelerin ya da bazı ekonomik faaliyetlerin 

geliĢmesi için yapılan yardımlara izin verilmektedir. Komisyon‟a bu konuda getirilen en 

önemli sınırlama, söz konusu yardımın ticaret ve rekabet koĢulları üzerinde ortak çıkarı 

zedeleyecek düzeyde olumsuz etkisi olup olmamasıdır. 

 

Komisyon üye devletlerin bazı bölgelerinin, ulusal ortalamalarına göre, daha az geliĢmiĢ 

olduğuna karar verebilir. Bu durumda, Komisyon yapılan bu yardımlara ilgili madde 

kapsamında muafiyet tanımaktadır.
23

 Dolayısıyla, bu madde kapsamında değerlendirilen 

bölgeler,  yer aldıkları üye ülkenin diğer geliĢmiĢ bölgelerine oranla sorunlu olarak 

kabul edilen bölgelerdir. 

 

3.1.2.4 Topluluk içinde ticaret koĢullarını ve rekabeti ortak çıkarlara zarar 

verecek ölçüde olumsuz yönde etkilemeyen ve kültür ve kültür mirasını 

korumaya yönelik yardımlar 

 

87/3 (d). maddesi gereği, Topluluk içinde ticaret koĢullarını ve rekabeti ortak çıkarlara 

zarar verecek ölçüde olumsuz yönde etkilemediği sürece kültürü ve kültür mirasını 

korumaya yönelik yardımlara otomatik olmayan bağdaĢma rejimi kapsamında izin 

verilmektedir. 

 

3.1.2.5 Konsey kararı ile belirlenebilecek yardım türleri 

 

87/3 (e). maddeye göre, Komisyon‟un önerisi üzerine, Konsey‟in nitelikli çoğunlukla 

karar alarak belirleyebileceği diğer yardım türleri de Ortak Pazarla bağdaĢabilir 

sayılmaktadır. Denetim organı olarak önemli rol oynayan Komisyon‟un yanı sıra, bu 

                                                 
23 QUIGLEY ve COLLINS, 2003, s. 130

.
 

 



 13 

madde ile, Konsey‟e de önemli yetkiler verilmektedir. Ancak, Konsey‟in bu madde 

kapsamındaki yetkisi, öncelikle Komisyon‟un önerisi koĢulu ile sınırlandırılmıĢtır. Bir 

baĢka deyiĢle, Konsey‟in bu hüküm kapsamında, bir yardım kategorisi belirleyebilmesi 

için, öncelikle Komisyon‟un teklifi gerekmektedir. Konsey, Komisyon‟un teklifi 

üzerine, Ortak Pazar ile bağdaĢır olabilecek yardım kategorilerini nitelikli çoğunlukla 

belirleyebilmektedir. 

 

Konsey‟in bu yetkisi ile, ATA‟nın 87/3.  maddesinin tahdidi niteliği bir oranda bertaraf 

edilmektedir. Uygulamada, Konsey‟in bu yetkisini özellikle gemi yapımı sektöründe 

kullandığı görülmektedir.
24

 

 

Konsey‟in bu madde kapsamında belirleyebileceği bir yardım kategorisi, Ortak Pazar ile 

bağdaĢan devlet yardımları niteliğinde değildir. Komisyon‟un denetim yetkisi, 

Konsey‟in belirleyeceği yardım türlerini de kapsamaktadır.  

 

3.2 Devlet Yardımlarının Amaçlarına Göre Sınıflandırılması 

 

Topluluk kaynaklarında devlet yardımları, veriliĢ amaçları esas alınarak bölgesel, 

sektörel ve yatay amaçlı yardımlar olmak üzere üç ana gruba ayrılmıĢtır. 

 

3.2.1 Bölgesel yardımlar 

 

Roma AntlaĢması‟nın baĢlangıç kısmında çeĢitli bölgeler arasındaki farklılığın 

kaldırılması, daha az geliĢmiĢ bölgelerin geri kalmıĢlığının telafi edilmesi amacından 

söz edilmesine rağmen, AB içindeki bölgesel geliĢmiĢlik farkları halen ortadan 

kaldırılamamıĢtır. Bu farklılıkların baĢlıca nedeni, zaman içerisinde AB‟ye geliĢmiĢlik 

düzeyleri bakımından kurucu ülkelerden farklı olan ülkelerin üye olmasıdır.
25

 Diğer bir 

neden ise, Birliğin 1970‟li yıllardan itibaren içine girdiği ekonomik kriz ve sanayisinde 

yaĢanan gerilemelerdir. 

                                                 
24

 QUIGLEY ve COLLINS, 2003, s.95. 
25

PINAR, Abuzer ve ĠNCE ARIKAN, Sibel, “Avrupa Birliği ve Türkiye‟de Bölgesel Kalkınma 

Bağlamında Devlet Yardımları”, Ankara Avrupa ÇalıĢmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi, Cilt:3, Sayı:1, 

Ankara, Güz 2003, s.95. 
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AB‟de devlet yardımları pastasından en büyük payı bölgesel yardımlar almaktadır.
26

 

KoĢullu olarak Ortak Pazar ile bağdaĢır olduğu kabul edilerek ATA 87/3 (a) ve (c) 

maddelerinde düzenlenen yardımlar, esas olarak bölgesel yardım kategorisine 

girmektedir. ATA‟nın 87/3 (a) ve (c) maddeleri bölgesel kalkınmaya yönelik verilen 

devlet yardımlarının genel çerçevesini çizmektedir. Buna göre, yaĢam seviyesinin 

anormal ölçüde düĢük olduğu, ciddi bir iĢsizliğin hüküm sürdüğü bölgeler için ve belirli 

ekonomik bölgelerin veya faaliyetlerin kalkınmasını kolaylaĢtırmak için yardım 

yapılabilecektir.  

 

Bölgesel yardımlar, AB ortalamasının altında geliĢmiĢ olan bölgeleri ekonomik olarak 

kalkındırmak ve böylece Birlik sınırları içindeki bölgesel farklılıkların artmasını 

engelleyerek bu farklılıkların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacı taĢımaktadırlar.
27

  

Bu çerçevede, Komisyon 1998 yılında, daha önceki yıllarda bölgesel yardımlarla ilgili 

aldığı kararları bir araya getirerek ve kısmen değiĢtirerek “Ulusal Nitelikte Bölgesel 

Yardımlara İlişkin Kılavuz İlkeler”i yayımlamıĢtır.
28

 Bölgesel yardımlarla ilgili ulusal 

yardım programlarını nasıl değerlendirileceğini de burada düzenlemiĢtir.
29

 Buna göre, 

87/1. madde gereği yasak kapsamında olan yardımın 87/3 (a) ve (c) maddeleri 

kapsamında yasal kılınabilmesi için, bu yardımın bölgesel kalkınmaya sağlayacağı 

katkının, rekabeti bozma etkisine oranla daha yüksek olması gereklidir. Uygulamada, 

geri kalmıĢ bölgeler için yapılan yardımların rekabeti bozucu etkisine, bir ekonomik 

faaliyeti destekleyen yardımların bozucu etkisine oranla daha ılımlı yaklaĢılmaktadır. 

ATA‟nın ekinde yer alan tarım ürünleri, balıkçılık, kömür, çelik, ulaĢtırma, gemi 

yapımı, sentetik elyaf ve otomotiv sektörü Kılavuz Ġlkeler‟in kapsamının dıĢındadır.
30

 

BaĢka bir deyiĢle bölgesel yardımlar, bu sektörler dıĢındaki tüm sektörleri 

kapsamaktadır. 

 

                                                 
26

 ÖZKARABÜBER, Mustafa Mehmet, Avrupa Birliği ve Türkiye‟de Devlet Yardımlarının Kontrolü, 

Rekabet Kurumu, 1.Baskı, Ankara, 2003, s.51. 
27

 DPT, Özel Ġhtisas Komisyonları, Türkiye- AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporları, Cilt:1 Devlet Yardımları Alt Komisyonu, Ankara 1995, s. 16. 
28

 OJ 1998 C74, Guidelines on National Regional Aid; OJ 2000 C 285 Amendments to the Guidelines on 

National Regional Aid. 
29

 Guidelines on National Regional Aid, OJC 74, 10.03.1998. 
30

 QUĠGLEY ve COLLINS, 2003, s.127-138. 
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Söz konusu Kılavuz Ġlkeler‟de düzenlenen kurallara göre, yardım alabilecek iki grup 

bölge vardır. Bunlardan birincisi 87/3 (a) maddesi kapsamına giren, yaĢam standardının 

anormal ölçüde düĢük olduğu veya ciddi iĢsizlik sorunlarının bulunduğu bölgelerdir. 

Yardım alabilecek bölgelerden diğeri ise 87/3 (c) maddesi kapsamındaki bölgelerdir. Bu 

bölgeler, üye ülkeler tarafından belirlenen ölçütler bazında belirlenen sorunlu 

bölgelerdir. Üye ülkeler kullanacakları yöntemler ve yardım edilecek bölgeyi 

belirlemekte kullanılacak ölçütler konusunda Komisyon‟a bildirimde bulunmalıdırlar.  

 

Komisyon uygulamada, Topluluk çapında yardım verilen alanların toplamının, yardım 

verilmeyen alanlardan daha az olmasına dikkat etmektedir. Bu doğrultuda, bölgesel 

yardımdan yararlanan alanların toplam nüfusunun, Topluluk toplam nüfusunun 

%50‟sini aĢamayacağı belirtilmiĢtir. Hangi bölgelerin devlet yardımlarına konu 

olabileceği AB‟nin Bölgesel Ġstatistik Sistemi olan “NUTS”
31

 sınıflandırılması ile 

belirlenmektedir.
32

 

 

Genel olarak hassas sektörlere yapılan devlet yardımlarına tanınan muafiyetler giderek 

azaltılmakta, bu sektörler AB içerisinde yardım almadan idame edebilecek hale 

getirilmeye çalıĢılmaktadır.  

 

3.2.2 Sektörel yardımlar 

 

AB, serbest piyasa Ģartlarının, Birliğin ekonomik ve sosyal hedeflerini 

gerçekleĢtirmesini engellemesi, bu hedeflerin gerçekleĢmesi için gereken sürenin 

uzaması, rekabetin iĢletmelere zarar verecek ölçüde artması durumlarında sektörel 

devlet yardımlarına izin verebilmektedir.
33

 Üye devletler tarafından verilen yardımlar 

sektörler itibari ile iki temel gruba verilmektedir. Bunlar, krizde bulunan sanayilere 

(gemi inĢa, tekstil, kömür-çelik gibi)  yeniden yapılanmalarını kolaylaĢtırmak için 

verilen ve geliĢmelerine yardımcı olmak amacıyla ileri teknoloji sanayilerine verilen 

yardımlardır. Birinci gruptaki sanayilerin rakipleri geliĢmekte olan ülkelerdir. Ġkinci 

                                                 
31

 Nomenclature of Statistical Territorial Units. 
32

 ĠKV, AB ve Türkiye‟de Devlet Yardımları,  Ġstanbul, 2005, s.40.  
33

 AKKAYA, Serkan, Avrupa Birliği ve Türkiye‟de Devlet Yardımları ve Ekonomik Etkileri, Aydın, 

2006, s. 45. 



 16 

grupta bulunan sanayilerin rakipleri ise Amerika BirleĢik Devletleri ile Japonya baĢta 

olmak üzere sanayileĢmiĢ ülkelerdir.  

 

Komisyon sektörel yardımları değerlendirirken aĢağıdaki kriterleri dikkate almaktadır.
34

  

• Bu yardımlar AB çıkarlarına uygun olmalıdır. 

• Sektörün içinde bulunduğu Ģartların haklı kıldığı gerekçelere dayanmıĢ olmalıdır. 

• Sektörün yapısal sorunlarının çözümüne yönelik olmalıdır. 

• Geçici olmalı ve sektördeki ilerlemelere göre azaltılmalıdır. 

 

Birliğin sektörel yardımlar konusundaki politikası, esasen ulusal çıkarların ötesinde, 

topluluk çıkarını korumayı amaçlamaktadır. Diğer bir deyiĢle, bir yardım tasarısının 

uygulamaya konulabilmesi için, Topluluk ortak menfaatleri kapsamında söz konusu 

yardımın yapılmasını haklı gösterebilecek sebeplerin bulunması ve bu yardımların 

önemli ekonomik ve sosyal gereksinimleri karĢılama amaçlı istisnaî durumlar dahilinde 

verilmesi gerekmektedir.
35

 

 

Bazı sektörlere sağlanan devlet yardımları ve buna iliĢkin düzenlemeler Ģu Ģekildedir: 

 

3.2.2.1 Gemi yapımı sektörüne verilen devlet yardımları 

 

Gemi yapımı sanayisi, AB‟nin güçlük içinde bulunan sanayileri arasındadır. Topluluğa 

üye olmadan önce, sektördeki iĢletmelere yoğun biçimde yardım sağlayan ülkeler, üye 

olmalarıyla birlikte, Topluluk rekabet politikası doğrultusunda bu yardımlarını 

azaltmaya yönelik planlar uygulamıĢlardır. Ancak sanayinin durumunun kötüleĢmesi 

nedeniyle yardımlar artırılmıĢ ve nihayetinde Komisyon bu sektöre yardım yapılmasının 

gerekli olduğu sonucuna varmıĢtır.
36

 Sektör, gemi yenileme, bakım ve onarım sektörü 

için önemli bir istihdam kaynağı oluĢturmak suretiyle Topluluk‟un sosyal ve ekonomik 

geliĢmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

                                                 
34

 ĠNECĠ,1993, s.127-128. 
35

 Rekabet Kurumu, Avrupa Birliği‟nde ve Türkiye‟de Devlet Yardımlarının Hukuki Çerçevesi, Rekabet 

Kurumu AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı Uluslararası ĠliĢkiler Müdürlüğü, Yayın No:52, Ankara 2000, s. 64. 
36

 ĠNECĠ, 1993, s. 143-144. 
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Rekabetçi bir gemi yapımı sanayisi, AB için büyük önem taĢımaktadır ve AB‟nin 

ekonomik ve sosyal geliĢmesine alt sanayileri, bölgesel ve ileri teknolojik unsurlar 

içeren yatırımları ile katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, tersanelerin yeniden 

yapılandırılması için cesaretlendirildiği bir ortamda, gemi yapımı sektörüne verilen 

yardımların tamamen ortadan kaldırılmasının uygun olmayacağı; fakat AB içi yeknesak 

rekabet koĢullarının oluĢturulması açısından sıkı ve seçici yardım politikalarının 

oluĢturulması gerektiği Konsey‟in 7‟nci Direktif 
37

 ‟inde belirtilmiĢtir. 

 

Sektöre yapılabilecek yardımları düzenlemek için, Konsey tarafından 1998 yılında 

yayımlanan “Gemi Yapımı Yardımı Hakkında Yeni Kurallar Tüzüğü”
38

, gemi yapımına 

ve tamirine verilecek yardım çeĢitlerini ve bunlara iliĢkin hükümleri açıklamaktadır. 

Söz konusu Tüzük ile yardımlar; sözleĢme baĢına verilen iĢletme yardımı; yeniden 

yapılandırma yardımı ve diğer yardımlar olarak üç grupta düzenlenmiĢtir. Yine anılan 

Tüzük, emekli edilen iĢçilere sosyal yardım, AR-GE yardımı, çevre korunmasına 

yönelik yardımlar ile devlet yardımı ve garantileri Ģeklindeki dolaylı yardımların ortak 

pazarla uyumlu olduğunu belirtmiĢtir. 

 

3.2.2.2 Tekstil ve sentetik elyaf sektörüne verilen devlet yardımları 

 

Tekstil ve giyim, teknolojik geliĢmeler nedeniyle günümüzde önemini yitirmiĢ olan 

sanayilere örnektir. Son yıllarda bu sektörün AB istihdam, ticaret ve katma değerindeki 

payının hızla düĢtüğü; bunun yanı sıra sektöre yönelik büyük bir yardım dalgası 

yaĢandığı görülmektedir. Bugün tekstil sektörüne yapılabilecek yardımları düzenleyen 

“Bölgesel Nitelikli Büyük Projeler Ġçin Çoklu Sektörel Çerçeve ÇalıĢması”
39

 

bulunmaktadır. 

 

1977‟de Komisyon, “Sentetik Elyaf Sanayisine Yardım Hakkında Kurallar” olarak da 

bilinen bir Kod yayımlamıĢtır. Bu Kod ile üye devletlerin, sentetik elyaf sektörüne 

                                                 
37

Council Directive 90/684/EEC of 21 December 1990 on Aid to Shipbuilding, OJL 380, 31.12.1990. 
38

 Council Regulation (EC) No 1540/98 of 29 June 1998 Establishing New Rules on Aid to Shipbuilding, 

OJL 202, 18.07.1998. 
39

 Multisectoral Framework on Regional Aid for Large Investment Projects, OJC 107, 07.04.1998. 
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yaptıkları yardımların kontrol altına alınarak düĢük kapasite kullanımlarının önlenmesi 

amaçlanmaktadır.
40

 

 

Komisyon‟un bu sektördeki yardımları değerlendirirken dikkate aldığı baĢlıca dört 

unsur bulunmaktadır. Bunlar; yardımı alan iĢletmenin büyüklüğü, yapısal nedenlerle arz 

sıkıntısı yasaması, ürettiği ürünlerin yenilikçi özellikte olup olmaması ve kapasitede 

meydana gelecek değiĢimdir. Özellikle zor durumda olan ve özel düzenlemeler ile 87/1. 

maddenin uygulamasından muaf tutulan sektörlerdeki yardımlarda, kapasite 

düĢürülmesinin, yardımı alıp almamak veya daha yüksek oranlarda yardım almak 

konusunda Komisyon için belirleyici bir kriter olduğu görülmektedir.  

 

3.2.2.3 Motorlu taĢıtlar sektörüne verilen devlet yardımları 

 

AB‟de, motorlu taĢıtlar endüstrisi, yıllardır yoğun olarak devlet müdahalesine konu 

olmuĢtur. AB bünyesinde, özel olarak motorlu taĢıtlar sektörüne yönelik geliĢtirilmiĢ bir 

yardım programı bulunmamaktadır. Bu sektöre verilen yardımlar; bölgesel yardımlar, 

Ģirket kurtarma yardımları ve Ģirketlerin yeniden yapılandırılması amacıyla verilen 

yardımlardan verilmektedir. 

 

Motorlu araçlar sanayisinin, AB‟de, sınaî geliĢme ve istihdam bakımından büyük 

öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu sektöre iliĢkin yürürlükte olan Çerçeve 

ÇalıĢması‟nın amacı sektöre yönelik yapılan yardımların Ģeffaflığını sağlamak ve bunun 

yanı sıra daha sıkı bir disipline tabi tutarak sektördeki rekabetin bozulmasını 

önlemektir.
41

 

 

3.2.2.4 TaĢımacılık sektörüne verilen devlet yardımları 

 

TaĢımacılık sektörü, daha çok devlet tarafından üstlenilen faaliyetleri kapsamakta olup; 

kapsam, altyapı, kalite, çeĢit gibi yönleriyle devletten devlete farklılık göstermektedir. 

Bu durum, ortak bir politika tespitini de zorlaĢtırmaktadır.  

                                                 
40

 ÖZKARABÜBER, 2003, s. 32. 
41

 ÖZKARABÜBER, y.a.g.e, s. 33. 
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TaĢıma politikasında somut ve spesifik hedefler belirlenmemiĢ olduğundan, genel 

anlamda taĢıma politikasının hedefinin, taĢıma pazarlarının entegrasyonu ve haksız 

rekabetin önlenmesi olduğu kabul edilmektedir. 

 

Devlet yardımlarına iliĢkin genel kuralı düzenleyen ATA 87/1. maddesi, “Bu 

antlaĢmada aksine hüküm bulunmadıkça…” ifadesine yer vermiĢtir. TaĢımacılık sektörü 

ile ilgili düzenlemeleri içeren ATA‟nın 73 ve 76. maddeleri, 87/1. maddede geçen 

ifadenin örneklerindendir.
42

 

 

AB‟de taĢımacılığa yönelik devlet yardımları üç farklı alanda yapılmaktadır. Bu alanlar 

hava taĢımacılığı, deniz taĢımacılığı ve karayolu, demiryolu ve iç su yolları 

taĢımacılığıdır. 

 

ATA‟nın 73. maddesinde; “ Taşımacılığın eşgüdümü için duyulan ihtiyaçları karşılayan 

ya da kamu hizmeti kavramı içinde yer alan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesine 

yarayan yardımlar bu Antlaşma ile bağdaşır” denilerek bu tür yardımlara doğrudan 

muafiyet tanınmıĢtır.  Bu madde ile taĢımacılık sektörüne verilen yardımlara tanınan 

doğrudan muafiyet, 87/2. madde kapsamındaki yardımlara tanınan ve “otomatik 

bağdaĢma” rejimine tabi olan doğrudan muafiyetle aynı nitelikte değildir. ATAD ve 

Komisyon, 73. maddenin uygulamasının, sadece AB‟nin ortak çıkarlarını tehlikeye 

atmayan yardım programları için geçerli olduğunu belirtmiĢtir. Bu madde ile taĢımacılık 

sektörüne yapılacak her türlü yardıma 87/2. maddedeki doğrudan muafiyet 

sağlanamaz.
43

 

 

 76. maddeye göre, üye devlet tarafından, taĢımacılık sektöründe belirli bir veya daha 

çok iĢletmeyi koruyan ya da destekleyen koĢul ve bedellerin uygulanması, Komisyon 

tarafından izin verilmedikçe yasaklanmıĢtır. Maddenin devamında, Komisyon‟un, 

re‟sen veya üye bir devletin baĢvurusu üzerine, bu Ģekildeki koruyucu ya da destekleyici 

uygulamalara, 87/3. ve 88. maddelerdeki gibi izin verebileceği düzenlenmektedir. 

Komisyon‟un bu izni verirken özellikle uygun bir bölgesel ekonomi politikasının 

gereklerini, az geliĢmiĢ bölgelerin gereksinimlerini, politik değiĢimlerden önemli ölçüde 

                                                 
42

 QUĠGLEY ve COLLINS, 2003, s. 228. 
43

 ÖZKARABÜBER, 2003, s. 36-37. 
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etkilenen bölgelerin sorunlarını ve bir yandan da uygulanan yardımın taĢımacılık 

sektöründeki rekabet üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduracağı da bu madde 

kapsamında belirtilmektedir.
44

 

 

Komisyon, 1994 yılında, Hava taĢımacılığı ile ilgili kuralları düzenleyen Hava 

TaĢımacılığı‟na Verilen Devlet Yardımlarına ĠliĢkin Rehber yayımlamıĢtır.
45

 Hava 

taĢımacılığı alanında devlet müdahalesinin çokça yaĢandığını kabul eden bu Rehber, 

AB‟nin çıkarlarına hizmet eden kısa süreli yardımlar dıĢında bu sektöre yapılacak 

yardımların onaylanmamasının uygun olacağını belirtmiĢtir. Rehber‟e göre hava 

taĢımacılığı sektörüne verilecek yardımların onaylanmasında aranan Ģartlar Ģu Ģekilde 

düzenlenmiĢtir: 

 

 Yardım “ilk ve son kez” verilmelidir. 

 Özel sektörün ilgisini çekecek bir yeniden yapılandırma planı sunulmalı ve bu 

plan özelleĢtirmeye doğru gitmelidir. 

 Bu planın geçerliliği ve baĢarı Ģansı profesyonel uzmanlarca onaylanmalıdır. 

 Havayolu Ģirketinin, kamunun parası ile kapasitesini artırması yasaklanmalıdır. 

 Diğer havayolu Ģirketlerinin menfaatlerinin bu rekabet durumundan olumsuz 

etkilenmediğine dair kabul edilebilir kanıt olmalıdır. 

 Yeniden yapılandırma planları profesyonel uzmanların yardımıyla dikkatle 

izlenmelidir.
46

 

 

Komisyon, hava taĢımacılığı sektörüne verilecek yardımların onaylanmasında bu 

Ģartları aramakla, bir yandan sektörde Ortak Pazar koĢullarının oluĢturulmasını 

sağlamaya; diğer yandan da değerlendirme iĢlemiyle iliĢkili olarak ilgili üye devlet 

tarafından bildirim için sağlanan bilgilerin ve Komisyon‟un değerlendirmesini yaparken 

uyguladığı kriter ve usullerin Ģeffaflığını sağlamaya çalıĢmaktadır.
47

 

                                                 
44
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45
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Söz konusu Rehber‟e göre, Komisyon, hava taĢımacılığında iĢletmelerin eĢit düzeyde 

rekabet edebilecekleri bir alanda olmalarını hedeflemektedir. Bu çerçevede Komisyon 

sosyal nitelikli yardımları uygun bulmakta ancak altyapı yatırımlarına yönelik 

yardımları devlet yardımları mevzuatı çerçevesinde değerlendirilebilir bulmamaktadır. 

Altyapı yatırımlarına yönelik verilen yardımlar, ancak belirli iĢletmeleri desteklerse 

Hava TaĢımacılığı‟na Verilen Devlet Yardımlarına ĠliĢkin Rehber kapsamında 

değerlendirilirler. Dezavantajlı yörelere yapılan uçuĢlara verilen iĢletme yardımları 

Ortak Pazar ile bağdaĢır görülmekte; ancak dezavantajlı yerler dıĢındaki yerlere 

seferlerinde de iĢletmelerin bu yardımdan yararlanarak rekabeti ihlal etmelerinden 

endiĢelenilmektedir. Nitekim bölgesel rotalara yapılacak yardımlar bakımından, bunun 

ya kamu hizmeti olması ya da hiçbir havayolunun o hatta gitmeyi kabul etmemesi 

gerekmektedir. Bu durumda ve diğer ulaĢım yollarının da yetersizliği halinde, en fazla 3 

yıllığına, söz konusu hat için tek bir havayolu Ģirketi kamu ihalesi ile atanarak tekel 

haline getirilebilmektedir. Bunun dıĢında sektöre bir yardım yapılabilmesi için, 

ATA‟nın 87/3. maddesindeki genel koĢulların sağlanması aranmaktadır.
48

 

 

Deniz taĢımacılığı, taĢımacılığın bir alt sektörü olup sektörel düzeyde istisna 

hükümlerine sahiptir. AB denizcilik politikasının amacı, Topluluk bayraklı gemilerin 

üye ülke uluslarından oluĢan mürettebatıyla, dünya deniz taĢımacılığı piyasasında 

güvenli geçiĢ özgürlüğünü temin etmektir. AB‟nin üçüncü ülkelerle ticaretinin %90‟ı ve 

üye ülkeler arasındaki ticaretin %69‟u denizyolu taĢımacılığı ile gerçekleĢmektedir. Bu 

nedenle, Komisyon, deniz taĢımacılığının güvenliğini sağlamak ve uluslar arası rekabet 

edebilirliği arttırmak amacındadır.
49

 1960‟lardan bu yana AB‟nin ticari deniz filosu yarı 

yarıya azalmıĢtır. Bunun nedenlerinden biri denizlerdeki taĢımacılığın güvenliğinin AB 

standartlarında sağlanmasının yüksek harcama yapılmasını gerektirmesidir. AB 

standartlarını yakalamak amacıyla AB‟nin deniz taĢımacılığında, daha düĢük standartlı 

ülkelerin gemilerine karĢı, hem tonaj hem de istihdam yönünden düĢüĢler yaĢanmıĢtır. 

Bunun sonucunda da deniz taĢımacılığının desteklenmesine yönelik devlet yardımları 

kaçınılmaz olmuĢtur. Deniz TaĢımacılığına Verilen Devlet Yardımları Hakkında 

Topluluk Kılavuz Ġlkeleri
50

 deniz taĢımacılığı sektörüne verilen devlet yardımlarının 
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amacını, üye devlet gemilerinin bu sektörden çekilmemesi ve üye devletlere mensup 

gemicilerin mümkün olan en üst seviyede istihdamının sağlanması olarak belirlemiĢtir. 

Deniz taĢımacılığı “know-how”ını koruyarak AB‟deki deniz taĢımacılığı becerilerini 

geliĢtirmek ve güvenliği sağlamak da diğer hedefler olarak belirlenmiĢtir.
51

 

 

Söz konusu Kılavuz Ġlkeler‟e göre, bu amaçları gerçekleĢtirmek için verilen 

yardımların, doğrudan bu amaçlarla ilgili olduğunun ispatlanması gereklidir. Deniz 

taĢımacılığına verilen yardım türlerinden ilki, AB dıĢındaki ülkelere karĢı rekabeti 

artıracak mali ve sosyal önlemlerdir. Bu konuda gemilere ve gemicilere yönelik mali 

yükümlülükleri azaltmaya izin verilmiĢtir. Bu yardımlar için gemilerin bir AB üyesi 

devlette kayıtlı ve gemicilerin ise bir üye ülkenin vatandaĢı olması gereklidir. Ayrıca, 

kapasite artırımına iliĢkin yatırım yardımlarına izin verilmezken, gemilerin güvenlik ve 

temizlik standartlarını yükseltecek yatırım yardımlarına izin verilmektedir.
52

 Özellikle 

gemi sahiplerinin yararlandığı ve gemiciliğe iliĢkin eğitim programlarına yönelik 

yardımlar bildirilmek zorundadır. ĠĢletmelerin, kamu hizmeti yükümlülükleri 

kapsamında değerlendirilen faaliyetleri desteklenmekte olup; Ģeffaf ve rekabetçi bir 

ihale sistemi uygulaması yapılması koĢulu ile bu desteklerin bildirilmesine gerek 

bulunmamaktadır. Komisyon, tekel oluĢumunu önlemek amacıyla 6 yıldan fazla süren 

kamu hizmeti sözleĢmelerine izin vermemektedir. Anılan yardım Ģekillerinden biri veya 

daha fazlası dâhilinde verilebilecek nakdi yardım, gemicilerden alınan vergi 

miktarından daha fazla olamayacaktır. 

 

AB‟de taĢımacılığa verilen devlet yardımlarının sonuncusu karayolu, demiryolu ve iç 

suyolları taĢımacılığı baĢlığı altında incelenmektedir. Bu konuyla ilgili çok sayıda 

mevzuat bulunmaktadır. Konsey‟in 1191/69
53

 ve 1192/69
54

 sayılı Tüzükleriyle, 

piyasadaki rekabet Ģartlarını korumak amacıyla, üye devletlere kamu hizmeti 

                                                 
51

 ÖZKARABÜBER, 2003, s. 38-39. 
52

 QUIGLEY ve COLLINS, 2003, s. 232-234. 
53

 Regulation (EEC) No 1191/69 of the Council of 26 June 1969 on Action by Member States Concerning 

the Obligations Inherent in the Concept of A Public Service in Transport by Rail, Road and Inland 

Waterway, OJL 156, 28.06.1969, s. 1-7. 
54

 Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council of 26 June 1969 on Common Rules for the Normalisation 

of the Accounts of Railway Undertakings, OJL 156, 28.06.1969, s. 8-20. 



 23 

yükümlülükleri karĢılığında tazminat ödemeleri zorunluluğu getirilmiĢtir.
55

 Böylece üye 

devletlerin bu sektördeki kamu hizmeti yükümlülükleri kaldırılmıĢtır. 

 

1107/70 sayılı Konsey Tüzüğü
56

 ile, bir üye devletin, 73. madde çerçevesinde vereceği 

yardımlar için herhangi bir ulaĢtırma iĢini gerçekleĢtirmesi amacıyla iĢletmeleri 

yönlendirmesi, koordine etmesi veya zorlaması bazı istisnalar haricinde yasaklanmıĢtır. 

Bu istisnalar da ulaĢım sistemlerinde araĢtırma ve ekonomikleĢtirme çabalarının olması 

veya kamu hizmetinin tazmininin yapılmasıdır. Yine kamu hizmeti yükümlülüğü 

çerçevesinde, hava taĢımacılığında geçerli olan ve dezavantajlı hatlara uçması için o 

hatta devlet desteği ile uçacak iĢletmenin ihaleyle seçilmesine benzer bir usul 

getirilmektedir. 1658/82 sayılı Konsey Tüzüğü
57

, altyapı ve taĢımacılık için gerekli 

menkul ve gayrimenkul tesisata yönelik yapılan geçici yardımlara izin vermektedir. 

1107/70 sayılı Tüzük, 1989 yılında 1101/89 sayılı Tüzük
58

 ile değiĢtirilmiĢtir. Nihayet 

bu Tüzük ile önceleri sosyal yönü ağır basan kara taĢımacılığındaki aĢırı kapasitenin 

azaltılması gündeme gelmiĢtir. Buna göre, devlet yardımlarının aĢırı kapasite 

yaratmayacak Ģekilde verilmesi amacıyla kısıntıya gidilmiĢtir.
59

 Konsey, 1990 yılında, 

Almanya‟nın birleĢmesi sonucu eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti topraklarının 

özel durumunu göz önüne alarak 3572/90 sayılı Tüzüğü
60

 yayımlamıĢtır. Bu Tüzük ile 

Doğu Almanya kökenli taĢımacılara, AB müktesebatına uyum sağlarken, geçiĢ süreci 

için bazı istisnalar tanınmıĢtır. 1893/91 sayılı Tüzük
61

 ile Konsey Ģehir, banliyö ve 

bölgesel amaçlı taĢımacılık hizmetlerini kamu hizmeti olarak değerlendirmiĢ ve 87/1. 
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madde denetiminden muaf tutmuĢtur.  91/440 sayılı Konsey Direktifi
62

 raylı ulaĢım 

sistemlerinin muhasebesini ĢeffaflaĢtırılmıĢ, raylı taĢımacılığa yapılan borç kapatma 

yardımlarının 87. ve 88. maddelere göre değerlendirileceği düzenlenmiĢtir. 3578/92 

sayılı Konsey Tüzüğü
63

 ile bu alandaki ilk düzenlemelerden birisi olan 1107/70 sayılı 

Tüzük için süre uzatılmıĢtır.
64

 

 

3.2.2.5 Tarım sektörüne verilen devlet yardımları 

 

Ekonomik ve sosyal gerekçelerle tarım sektörü, diğer sektörlere oranla daha fazla 

korunmakta ve desteklenmektedir. Roma AntlaĢması‟nın 32–38. maddelerinde ortak 

tarım politikası düzenlenmiĢtir. AntlaĢma‟nın 36. maddesi; rekabet kurallarına iliĢkin 

hükümlerin, ortak tarım politikasının hedefleri de göz önünde bulundurularak, 

Konsey‟in belirlediği ölçüde uygulanabileceğini; Konsey‟in doğal ya da yapısal Ģartlar 

sebebiyle geliĢememiĢ iĢletmelerin korunması için ekonomik kalkınma programları 

çerçevesinde yardım yapılmasına izin verebileceğini düzenlemektedir. Ortak tarım 

politikası çerçevesinde çiftçilere verilen doğrudan yardımlar, Birlik bütçesinden ve 

FEOGA
65

‟dan verilmektedir. Destekleme masrafları, üreticiye yardım, üretimin 

azaltılması yardımı, depolama yardımları bu fondan karĢılanmaktadır. 

 

2000 yılında, “Tarım Sektöründe Devlet Yardımları Ġçin Topluluk Kılavuz Ġlkeleri”
66

  

çıkarılmıĢtır. Bu düzenlemede, üye ülkeler tarafından tarım sektörüne verilen 

yardımların ortak tarım politikası, kırsal kalkınma politikası ve DTÖ yükümlülüklerine 

uyumlu olması gerektiği belirtilmekte; diğer yandan tarım ürünlerinin kalitesinin 

geliĢtirilmesine, çevrenin ve tarihi dokunun korunmasına önem verilmesi istenmektedir. 

Buna göre; çiftçilere teknik destek verilmesine, ürünlerin iĢlenmesi ve pazarlanmasına, 

genç çiftçilere, sigorta primlerinin ödenmesine, üretici gruplarına ve en uzak bölgeler ile 

Ege adalarına yönelik yardımlara izin verilmektedir.
67
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1860/2004 sayılı, Tarım ve Balıkçılık Sektörlerinde De Minimis Yardımlara ĠliĢkin 

Komisyon Tüzüğü
68

, çiftçi ve balıkçılara üç yıl için verilecek 3000 Euro‟ya kadar 

yardımların muafiyet kapsamında olduğunu ve Komisyon‟a bildirilmesine gerek 

olmadığını düzenlemiĢtir. 

 

Bazı tarımsal ürünlerin
69

 tanıtımına yönelik devlet yardımlarına iliĢkin Topluluk 

Kılavuz Ġlkeleri
70

‟ne göre tarım ürünlerinin ve bunların üreticilerinin reklam 

faaliyetlerine verilen yardımların rekabeti bozma olasılığı bulunduğundan, tüketiciyi 

yanıltan, ürünlerin kaynağını veya belli iĢletmeleri öne çıkaran reklam kampanyalarına 

yapılan yardımlar yasaklanmaktadır. Yeni ürünlere, yüksek kaliteli ürünlere, bazı 

bölgelere veya KOBĠ giriĢimlerinin geliĢimine yönelik reklam faaliyetlerine yardım 

verilebilmektedir. Genel kural yardım oranının %50‟yi aĢmamasıdır. KOBĠ‟lerde bu 

oran %75‟e kadar çıkabilmektedir. Tarım sektörüne verilen kısa vadeli kredi imkânı 

getiren düzenlemeye
71

 göre ise; herhangi bir ürün veya iĢletme ile sınırlı olmayan 

kredilerin bir yılı aĢmaması gerekmektedir. 

 

1996 tarihli, tarımsal ürünlerin iĢlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara yapılan 

yardımları ele alan Kılavuz Ġlkeler
72

‟e göre dezavantajlı bölgelere ve KOBĠ‟lere 

yapılacak yardımlar tarım iĢletmelerine destek sağlayan yatırımlara yönlendirilemez. 

AR-GE ve çevre koruma ile ilgili yardımlar ise yönlendirilebilir bulunmaktadır.
73

 Ortak 

tarım politikasının geçirdiği değiĢikliklere paralel olarak, AB‟nin tarım sektörüne 

verdiği destek yöntemi de değiĢmekte, piyasanın talepleri doğrultusunda üretim yapma 

özgürlüğü getirilmektedir. Çiftçilere verilen doğrudan gelir desteği, üretim miktarından 

bağımsız olarak çiftlik bazında ve standartlara uyum esas alınarak verilecektir.  
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Tarım sektörüne uygulanan devlet yardımlarının sayısına esas olarak, aĢağıda, Çizelge 

1.1‟de, 2006 yılı içinde AB-25‟in tamamı ve tek tek üye devletler tarafından verilen 

devlet yardımı sayılarının; bildirilen yardımlar, bildirilmeyen yardımlar ve tarım 

muafiyeti kapsamında verilen yardımlar olarak dağılımı düzenlenmektedir.  

 

Çizelge 1.1:  AB-25‟te bildirilmiĢ, bildirilmemiĢ ve tarım muafiyeti kapsamında olan  

                     devlet yardımları (2006) 

Üye Devlet Bildirilen Yardım Bildirilmeyen Yardım Tarım Muafiyeti 

AB-25 317 27 119 

Belçika 4 1 2 

Çek Cumhuriyeti 43 0 1 

Danimarka 4 0 0 

Almanya 20 8 1 

Estonya 1 0 0 

İrlanda 3 0 0 

Yunanistan 6 0 0 

İspanya 31 0 16 

Fransa 24 4 26 

İtalya 99 1 16 

Kıbrıs 3 0 1 

Letonya 5 2 5 

Litvanya 5 0 0 

Lüksemburg 0 0 0 

Macaristan 3 0 0 

Malta 1 0 0 

Hollanda 12 3 19 

Avusturya 12 0 4 

Polonya 4 1 6 

Portekiz 3 0 0 

Slovenya 1 0 1 

Slovakya 7 1 1 

Finlandiya 5 0 0 

İsveç 3 0 0 

Birleşik Krallık 18 6 20 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/agri_1.xls 
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Çizelge 1.1 ‟in incelenmesinden de anlaĢıldığı üzere, AB-25 genelinde, 2006 yılında 

317 adet yardımın bildirilerek uygulandığı, 119 adet yardımın muafiyet kapsamında 

olduğu ve 27 adet yardımın da bildirilmediği görülmektedir. Ülkeler genelinde 

incelediğimizde ise, Ġtalya‟nın bildirim yapmak suretiyle uyguladığı yardımın en fazla 

olduğu, Lüksemburg‟un bu Ģekilde hiç yardım vermediği; muafiyet kapsamında en fazla 

yardımın Fransa tarafından verildiği ve bildirmeden en fazla Almanya‟nın devlet 

yardımı verdiği görülmektedir. 

 

3.2.2.6 Balıkçılık sektörüne verilen devlet yardımları 

 

Kurucu AntlaĢma‟nın tarım sektörüne iliĢkin hükümleri balıkçılık sektörü için de 

uygulanmaktadır. Ortak balıkçılık politikası Avrupalı balıkçıların Topluluk kurallarına 

uyumunu sağlamıĢ; kiĢilerin ve sermayenin serbest dolaĢımı da, AB gemicilerinin, diğer 

üye ülkelerden tekne almalarını ve ulusal kotalarını kullanmalarını mümkün kılmıĢtır.
74

 

Balıkçılık sektörüne yapılan devlet yardımlarında esas olan, yardımın AB ortak 

balıkçılık politikası amaçlarına uygun olup olmadığıdır. Ortak balıkçılık politikasının 

amaçları; stoklarla balıkçılık arasında bir denge kurulmasını sağlamak, balıkçıların 

geçim kaynağını garanti altına almak, balıkçılığa bağlı yöreleri canlandırmak, rekabeti 

düzenlemek, bir yandan balıkçılık ürünlerinin değerini arttırırken diğer yandan da 

tüketicilere ve balık ürünlerini iĢleme endüstrisine uygun fiyatlardan düzenli olarak ürün 

arz edilmesini sağlamak olarak sayılabilir. 

 

Balıkçılık ve su ürünlerine yapılan yardımların incelenmesini ele alan Kılavuz 

Ġlkeler
75

‟e göre ise, ortak balıkçılık politikasının amacı balıkçılık kaynaklarının rasyonel 

ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır. Bu amaçla uyumlu olan yardımlara da izin 

verilebilmektedir. Bu çerçevede, balıkçılık sektörüne verilen yardım belli bir ülkedeki 

sektörü koruyucu nitelik taĢımamalı ve diğer üye devletlere yapılan ticareti 

desteklememelidir. ĠĢletme yardımları ve bölgesel yardımlar yoluyla sektörel yardım 

yapılamamaktadır.  
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2792/1999 sayılı, Balıkçılık Sektörüne Verilen Topluluk Yapısal Yardımı Hakkında 

Detaylı Kuralları ve Düzenlemeleri Ortaya Koyan Konsey Tüzüğü
76

 ile balıkçılık 

sektöründeki yapısal düzenlemelerin kuralları oluĢturulmuĢtur. Buna göre, balıkçılık 

politikasının hedefleri ile uyuĢur bir kapasite artırımı söz konusu ise, sektördeki 

balıkçılık filosu yeniden yapılandırılabilecektir. Bu konuda yapılabilecek devlet yardımı 

ise filo kapasitesinin, hedeflere uygun bir biçimde azaltılması koĢuluyla verilmektedir.  

908/2000 sayılı, Balıkçılık ve Su ürünleri Sektöründe Üretici Birliklerine Üye Devletler 

Tarafından Verilen Yardımın Hesaplanması Ġçin Detaylı Kurallar Ortaya Koyan Konsey 

Tüzüğü
77

, sektördeki üretici birliklerine verilebilecek yardımlar için detaylı kurallar 

getirerek, üretici birliği üyelerinin en fazla 180.000 Euro yardım alabilme imkânına 

sahip olduğunu düzenlemiĢtir.
78

 

 

Tarım ve Balıkçılık Sektörlerinde De Minimis Yardımlara ĠliĢkin Blok Muafiyet 

Tüzüğü,
79

 çiftçilerde olduğu gibi balıkçılara üç yıl için verilecek 3000 Euro‟ya kadar 

olan yardımların muafiyet kapsamında olduğunu ve Komisyon‟a bildirilmesine gerek 

olmadığını düzenlemiĢtir. 

 

Balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinde kapasitenin azaltılması sonucunda çalıĢanların 

mağduriyetini önlemek amacıyla gelir desteği sağlanabilmektedir.  

 

3.2.2.7 Kömür ve çelik sektörüne verilen devlet yardımları 

 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) AntlaĢması‟nın 4 (c). maddesi devlet 

kaynakları aracılığıyla yapılan her türlü yardımın yasak olduğunu belirtmekte ve bu 

düzenlemeyi yaparken ATA‟da öngörülen üye devletler arası ticareti etkilemesi ve 

rekabeti bozması koĢullarını aramamaktadır. ATA‟daki izin verilebilecek yardımlar için 

gerekli olan koĢul ise üye devletlerden birinin kömür veya çelik sanayisinde, verimlilik 

dıĢında, çalıĢma koĢulları veya baĢkaca değiĢimler sonucunda ciddi bir dengesizliğin 
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yaĢanmasıdır. AKÇT çerçevesinde yapılamayan yardımlar AB bünyesinde, örneğin 

bölgesel veya çevre koruma yardımları çerçevesinde yapılabilir.
80

 

AKÇT AntlaĢması bünyesinde bir rejime tabi tutulan çelik sektöründe 80‟lerin baĢında 

yapısal sorunlar, iĢsizlik ve üretim maliyetlerini karĢılamayan fiyatlar nedeniyle 

ekonomik kriz tehlikesi ortaya çıkmıĢtır. Bu tehlikeye karĢılık, üye devletler, sektörü 

yüksek oranlarda desteklemiĢ ve bu durum da devlet yardımlarına bir düzenleme 

getirilmesini gerektirmiĢtir. Çelik sektöründe uygulanan yardımların azaltılması ve 

yardım uygulamalarında objektifliğin sağlanması amacıyla Çelik Yardım Kodları 

çıkarılmıĢ ve AKÇT AntlaĢması‟nın sona erdiği 2002 yılına kadar yürürlükte 

kalmıĢtır.
81

 

 

AKÇT AntlaĢması‟nın sona ermesinin ardından, Komisyon, kömür ve çelik sektörlerine 

iliĢkin rekabet kurallarını bir Tebliğ
82

 ile açıklamıĢtır. Buna göre çelik sektörüne 

yapılabilecek yardımlar Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir: 

 

• Bölgesel yatırım yardımı ile kurtarma ve yeniden yapılandırma yardımı KOBĠ‟lere 

yapılanlar da dâhil olmak üzere yasaktır. 

• Çevre yardımları, sınırlı koĢullarda yalnızca KOBĠ‟lere verilebilecektir. 

• AR-GE yardımlarına “AraĢtırma ve GeliĢtirme Ġçin Devlet Yardımları Ġçin Birlik 

Çerçeve ÇalıĢması” paralelinde izin verilecektir. 

• ĠĢletmelerin kapatılmasına yönelik yardımlar sürdürülecektir. 

• KOBĠ yardımları, de minimis, eğitim ve istihdam yardımları devam edecektir. 

 

AKÇT‟nin sona ermesinden sonra çelik sektörüne yapılacak yardımlar için 659/1999 

sayılı Konsey Tüzüğü ile getirilen kurallar geçerli olacaktır. Kömür sektörüne yönelik 

devlet yardımlarına iliĢkin özel düzenleme 23 Temmuz 2002 tarihinde sona ermiĢ ve 

sektör Konsey‟in 659/1999 sayılı Tüzüğü‟ne tabi olmuĢtur.  
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Diğer sektörel yardımlarda olduğu gibi, burada da iĢletmenin yeniden yapılandırılması 

veya kapasitesinin düĢürülmesi Ģartıyla iĢletme yardımları verilebilmektedir. Bunun 

dıĢında AR-GE ve çevre ile ilgili yardımlar AB‟nin o alandaki yardım düzenlemeleri 

uyarınca yapılabilmektedir. Kömürün bir enerji malzemesi olması nedeniyle, enerji 

sektörüne yapılabilecek yardımlardan yararlanması mümkündür. Çelik sektörüne 

yapılan devlet yardımları da kömürde olduğu gibi 2002 yılının Temmuz ayına dek 

AKÇT bünyesinde iĢlem görmüĢtür. Son yayımlanan Çelik Yardım Kodu
83

 bu alanda 

AKÇT‟nin feshedilmesine kadar yürürlükte kalan ve fesihten sonra da etkisini 

sürdürecek olan bir Komisyon kararıdır. Bunun haricinde AKÇT AntlaĢması‟nın 

kapsamadığı bazı çelik sektörü yardımlarını AB çerçevesinde düzenleyen bir Çerçeve 

ÇalıĢması
84

 bulunmaktadır. 

 

3.2.3 Yatay amaçlı yardımlar 

 

Yatay yardımlar, yardımın verildiği iĢletme bakımından coğrafi bölge ya da sektör 

ayrımı yapılmaksızın verilen yardımlardır.
85

 

 

Yatay devlet yardımları rekabeti geliĢtirmek veya önemli bir sosyo-ekonomik yarar 

sağlamak üzere tasarlanmıĢtır. Bu yardımlar belirli koĢulları taĢımaları halinde muafiyet 

alabilirler.
86

 

 

3.2.3.1 AraĢtırma ve geliĢtirmeye yönelik yardımlar 

 

Birlik ülkelerinin rekabet edebilirliği ve ekonomik ve sosyal alanda ilerlemelerinin yolu 

bilimsel araĢtırma ve teknolojik kalkınmadan geçmektedir. Bu bakımdan yeni buluĢların 

desteklenmesi, olağan dıĢı risk ve maliyetleri karĢılamak gibi amaçlarla bu yardımlar 

                                                 
83

 Commission Decision No 2496/96/ECSC of 18 December 1996 Establishing Community Rules for 

State Aid to the Steel Industry, OJL 338, 28.12.1996. 
84

 Framework for Certain Steel Sectors Not Covered by the ECSC Treaty, OJC 320, 13.12.1998. 
85

BAUDENBACHER, Carl, A Brief Guide to European State Aid Law, European Business 

Law&Practice Series, Klumer Law International, Netherlands, 1997, p.42. 
86

 PINAR  ve ĠNCE ARIKAN, 2003, s. 99. 



 31 

düzenlenmektedir.
87

 AR-GE yardımları, yüksek finansman maliyetlerinin oluĢturacağı 

sıkıntıya karĢı iĢletmeleri korumaktadır. 

 

Komisyon‟un AR-GE yardımları konusundaki Çerçeve ÇalıĢması
88

‟nda, ATA‟nın 

163‟üncü maddesine atıfta bulunulmaktadır.
89

 Bu maddeye göre üç hedef belirlenmiĢtir. 

Bunlar; 

• Topluluk sanayisinin bilimsel ve teknolojik temelleri güçlendirilmelidir. 

• Topluluğun uluslararası rekabet yeteneğini artırılmalıdır. 

• AntlaĢma‟nın diğer bölümlerinde gerekli görülmüĢ bulunan araĢtırma faaliyetleri 

desteklenmelidir. 

 

AB‟de AR-GE yardımına iliĢkin kurallar ve genel olarak bir iĢletmenin hangi Ģartlarda 

AR-GE yardımı alabileceği, bu Çerçeve ÇalıĢması‟nda açıklanmaktadır. Buna göre, 

piyasa koĢullarında çalıĢmaları Ģartıyla kar amacı gütmeyen araĢtırma kuruluĢları veya 

üniversitelere yapılan yardım, devlet yardımı olarak değerlendirilmemektedir. Ġncelenen 

yardım, 87/3 (b) kapsamında, AB çıkarlarına uygun bir proje olarak değerlendirilirse 

izin verilmektedir. Bu kapsam dıĢındaki AR-GE yardımları ise, 87/3 (c) maddesi 

kapsamında, yardımın yoğunluğu ve AR-GE projesinin olası ticari değerine göre 

değerlendirilmektedir.
90

 

 

AB‟de AR-GE yardımı üç baĢlık altında verilebilmektedir:
91

 

• Temel AraĢtırmalar: Endüstri ve ticaret ile bağlantısı olmayan ve temel bilgi birikimini 

geliĢtirmek, bilimsel ve teknik bilgileri geniĢletmek amaçlı araĢtırmalardır. AraĢtırma 

sonuçlarının kamuya açık olması gerekmektedir.  
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• Endüstri AraĢtırmaları: Yeni üretim yöntemi, ürün veya hizmet geliĢtirmeyi 

hedefleyen veya mevcutlarda iyileĢtirme sağlayan, sanayide bilgi birikimini güçlendiren 

araĢtırmalardır. 

 

• Rekabet Öncesi AraĢtırmalar: Endüstri araĢtırması sonuçlarını yeni ürünler, hizmetler 

ve süreçler elde etmek amacıyla uygulamaya sokan araĢtırmalardır.  

 

Komisyon, AR-GE faaliyetlerine yapılan yardımlara diğer yardımlardan daha olumlu 

yaklaĢmakta,  temel araĢtırma faaliyetlerine yardımların da rekabeti olumsuz yönde 

daha az etkilediğini kabul etmektedir.
92

 

Verilecek yardımlar hesaplanırken; araĢtırmada çalıĢan personel ücretleri, kullanılan 

alet ve cihazlar ile ilgili giderler, dıĢarıdan sağlanan danıĢmanlık veya bilgi tedariki ve 

diğer iĢletme giderleri dikkate alınır.
93

 

 

AR-GE yardımları, temel araĢtırma faaliyetlerine, proje maliyetinin % 75‟ine ve sınai 

projelerin maliyetinin % 50‟sine kadar verilebilmektedir.
94

 Ayrıca KOBĠ veya 87/3. 

madde kapsamındaki bölgelerle ilgili yardımlar için sınaî projelerdeki yardım oranının 

yükselmesine izin verilebilmektedir. 

 

1998 yılında bu Çerçeve ÇalıĢması‟nda değiĢiklikler yapan bir Tebliğ
95

 yayımlanmıĢtır. 

Buna göre, bazı denizaĢırı bölgelerdeki ürünlerle ilgili daha yüksek limitlerdeki 

yardımlara izin verilebileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, Komisyon, üye devletleri, 

yardım programlarındaki değiĢiklikleri bütçeye ek bir yük getirmemesi durumunda 

bildirim yükümlülüğünden muaf tutmuĢtur. Bunun dıĢında normal bildirim usulleri 

geçerli olacaktır.
96
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3.2.3.2 Çevre yardımları 

 

AB‟nin çevre politikasının hedefleri; çevreyi korumak, kalitesini düzeltmek, insan 

sağlığını korumak, doğal kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak, çevresel 

sorunlarla ilgili önlemleri teĢvik etmek olarak belirlenmiĢtir. AB‟nin çevre politikası, 

“kirleten öder” ilkesine dayanmaktadır. Buna göre çevre kirliliğine yol açan iĢletme, 

çevreye verdiği zararı karĢılamakla yükümlüdür. 

 

Bu çerçevede, çevre yardımları da, çevrenin korunmasını teĢvik etmek ve çevre 

korunmasıyla ilgili sanayi dalının rekabet gücünü korumak amacıyla verilmektedir.
97

 

AB de çevreyi korumak için piyasa araçlarını kullanmaktadır. Komisyon‟a göre,  

çevreyle dost olan faaliyetleri desteklemek amacıyla, devlet yardımı kuralları 

çerçevesinde çevreyle dost üretim süreçleri ve ürünlerin geliĢtirilmesi için devlet 

yardımları verilebilir.
98

 

 

Çevre yardımları, Çevre Koruma Yardımı Ġçin Topluluk Kılavuz Ġlkeleri
99

‟nde 

düzenlenmiĢtir. Böylece Komisyon‟un çevre yardımları politikası açıklık kazanmıĢtır. 

Çevremizdeki fiziki ortama gelecek zararları önlemeyi, bu ortamdaki kaynakları verimli 

kullanmayı sağlayacak tedbirler, enerji tasarrufu veya yeniden kullanılabilir kaynaklar 

kullanımı çevresel faaliyet kapsamında kabul edilerek,  tarım hariç, bu faaliyetleri 

destekleyen, tüm sektörlere yapılan yardımlar bu Kılavuz Ġlkeler kapsamında 

değerlendirilmektedir. Çevre ile ilgili AR-GE çalıĢmaları ise AR-GE konusundaki 

düzenlemelere tabi olacaktır.  

 

Çevre korunmasına iliĢkini yardımlar üç baĢlıkta değerlendirilmekte olup bunlar 

yatırım, yatay destek ve iĢletme yardımlarıdır.  

 

Yatırım yardımları; mevcut iĢletmelerin tesislerini yeni standartlara uygun hale 

getirmesine yardımcı olmak, sera etkisi yaratan gaz emisyonunu yeni standartların altına 
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düĢürmek, zorunlu standartların olmadığı hallerde iĢletmeleri kirlilikle mücadelede 

hukuken yükümlü olmadıkları adımlar atmaya teĢvik vermek, atıkların tasfiyesi veya 

yeniden iĢlenmesi alanlarına yönelik verilebilir.
100

 

 

Yatırım konusunda AB‟nin çevre standartlarına ulaĢmak için iĢletmelere yardım 

verilmesine izin verilmemesine rağmen, Küçük ve Orta Büyüklükte ĠĢletme(KOBĠ)‟ 

lere yatırım maliyetlerinin % 15‟ine kadar yardım yapılabilmektedir. Üye devletlerin 

çevre konusunda AB standartlarının da üzerinde standartlar belirlemesi, bir iĢletmenin 

bu tarz bir çevre koruma faaliyetine yatırım yapması ve bir AB standartının olmadığı 

alanlarda üye devletlerin kendi standartlarını koyması durumlarında iĢletmelerin yatırım 

maliyetlerinin %30‟una kadar yardım verilebilmektedir.  

 

“Kirleten öder” ilkesi esas olmakla birlikte, çevre kirliliğine sebep olan kiĢinin 

belirlenemediği hallerde iyileĢtirme isini üstlenen iĢletmelere maliyetin %100‟üne kadar 

yardım verilmektedir. Yine, kentlerde ve çevre açısından hassas bölgelerde kirliliğe 

neden olan iĢletmelerin daha uygun bir bölgeye taĢınması yönünde idari ve yargısal bir 

karar bulunması durumunda ilgili iĢletmelere maliyetlerinin %30‟una kadar yardıma 

izin verilmektedir.
101

 

 

Yatay destekler
102

 daha az kirliliğe neden olan teknolojilerin araĢtırılmasına veya 

geliĢtirilmesine; yeni teknoloji ve uygulamalarla ilgili teknik bilgi, danıĢmanlık ve 

eğitim verilmesine;  çevreyle ilgili denetimlere; halkın çevre problemleri konusunda 

bilinçlendirilmesine ve ekolojik kalite etiketlerinin ve çevre dostu ürünlerin tanıtımına 

yönelik verilen yardımlardır.
103

 

 

İşletme yardımları çevreye iliĢkin vergi ve ücretlerin yürürlüğe girmesinden 

kaynaklanan ek mali yüklerin hafifletilmesi için geçici olarak verilen desteklerdir.
104

 Bu 

yardımlara, kirleten öder ilkesine uymak koĢulu ile, AB‟nin çevre standartlarının 
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üstündeki standartlara sahip ülkelerin iĢletmelerinin yaĢadıkları rekabet gücü kayıplarını 

karĢılamak kaydıyla izin verilmektedir.
105

 

 

ĠĢletme yardımları vergi indirimi ve muafiyeti Ģeklinde verilebilmektedir. Atık yönetimi 

ve enerji tasarrufu için iĢletme yardımların gerekli olduğu ispatlandığında beĢ yıllık süre 

için, üretim maliyeti ile ürünün piyasa fiyatı arasındaki fark kadar ve azalan oranda 

verilir.
106

 

 

Komisyon tarafından çevresel yardımlar değerlendirilip, bunlara öncelikle 87/3 (c), 

daha sonra 87/3 (b) maddeleri uyarınca muafiyet tanınabilmektedir. Diğer alanlardaki 

muafiyet tanınan yardımların, çevresel yardımlarla birleĢtirilmesine ise söz konusu 

Kılavuz Ġlkeler‟de tanımlanan sınırları aĢmadığı sürece izin verilebilmektedir.
107

 

 

3.2.3.3 Kurtarma ve yeniden yapılandırma yardımları 

 

Devlet yardımı verilmesiyle piyasadaki rekabet koĢullarında meydana gelecek 

olumsuzluklar, devlet yardımı verilmemesi sonucu iĢletmelerin piyasadan 

çekilmesinden kaynaklanacak olumsuzluklara göre tercih edilebilir durumda ise, 

Komisyon bu tür yardımlara izin verebilmektedir.
108

 Avrupa Komisyonu, zor duruma 

düĢen firmalar için kurtarma ve yeniden yapılandırmaya yönelik devlet yardımlarını ilk 

olarak 1994 tarihli Kılavuz Ġlkeler ile düzenlemiĢtir.  

 

Kurtarma ve yeniden yapılandırma yardımları; nakit sıkıntısı çeken, aldığı borçları ve 

faiz yükü artan, sermayesinin bir kısmını kaybetmiĢ olan, kar edemeyen, toplu tasfiye 

iĢlemlerine tabi, zararları artan, satıĢları düĢen, stokları artan Ģirketlere amaca uygunluk 

çerçevesinde verilmektedir.  

 

Zor duruma düĢen iĢletme; kamunun müdahalesi olmaksızın sahipleri/ortakları veya 

kredi verenlerden elde edilen kaynaklar ve fonlar ile zararlarını karĢılayamayıp kısa ve 
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orta vadede piyasadan çekilmesi neredeyse kesin olan iĢletme olarak tanımlanabilir.
109

 

Kurtarma yardımları genellikle kısa vadeli borç veya borç garantisi Ģeklinde olurken, 

yeniden yapılandırma için verilen yardım türleri daha uzun vadede verilmektedir. 

1999 yılında yayımlanan Kılavuz Ġlkeler
110

‟e göre, kurtarma ve yeniden yapılandırma 

yardımlarına, belirli ekonomik faaliyetleri desteklemeyi öngören 87/3 (c). Madde 

kapsamında izin verilebilmektedir. Doğal afetlerden kaynaklanan zarara yönelik 87/2(b) 

maddesi kapsamında verilebilecek yardımlar bu kapsamda değerlendirilmemektedir.  

 

Kılavuz Ġlkeler‟e göre, kurtarma yardımının Komisyon tarafından onaylanması için; 

yardımın iĢletmeyi nakit para bakımından rahatlatması, yardımın verilmesinden en geç 

12 ay sonra geri ödenmesi, diğer üye ülkeleri olumsuz etkileyebilecek sosyal zorluklar 

nedeniyle verilmesi, yardımın verilmesinden en geç 6 ay sonra yeniden yapılandırma 

veya tasfiye planlarının yapılacak veya borcun ödenmesinin netleĢtirilecek olması ve 

ancak o iĢletmenin faaliyetlerini sürdürmesine yetecek miktarda verilmesi 

gerekmektedir. Verilen yardım ile kurtarılan bir iĢletme, yeniden yapılandırma 

yardımına ikinci kez doğrudan hak kazanamaz.
111

 

 

Yeniden yapılandırma yardımının rekabet koĢullarını kurtarma yardımından daha fazla 

olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Yeniden yapılandırma yardımlarının verilmesi 

için; firmanın zor durumda bulunması, yardımın iĢe yarayabilir olması, rekabete olan 

olumsuz etkilerinin en az seviyede tutulması, yardımın gerekli en düĢük miktarda 

verilmesi Ģartları aranmaktadır.
112

 Rekabet üzerindeki olumsuz etkilerin en az seviyede 

tutulması amacıyla, yardımın bazı belirli ve Komisyon‟un önereceği ek koĢullarla 

verilmesi mümkündür.
113

 Örneğin; iĢletmenin AB‟deki pazar payı düĢükse rekabetin 

etkilenmeyeceği düĢünülmekte ancak pazar payının yüksek olması durumunda, 

Komisyon, ilgili tarafların da görüĢlerini alarak, yardımı alan iĢletmenin kapasitesini 

düĢürmesini talep edebilmektedir. Yardım alan iĢletmenin fiyat politikalarında önderlik 

                                                 
109

 T.C. BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye, 2002, s.123. 
110

 Community Guidelines on State Aid for Rescuing and Restructuring Firms in Difficullty, OJC 288, 

09.10.1999. 
111

 ADAMANTOPOULOS, Konstantinos, “State Aid and Public Undertakings with Specific Reference to 

the Airline Sector”, The Law of State Aid in the European Union, Oxford University Press, New York, 

2004, s.226. 
112

Case T-171/02 Regione autonoma della Sardegna v Commission (2005) 
113

 ÖZKARABÜBER, 2003, s.47. 



 37 

etmemesi ya da yapılandırma planının uygulanmasına kendi kaynaklarından belli bir 

oranda katkıda bulunması istenebilmektedir. Özetle Komisyon, rekabet Ģartlarının 

korunmasını esas alarak, rekabeti olumsuz anlamda en az etkileyen önlemi seçmektedir. 

Yardımın kullanımı ile ilgili raporlar ilgili üye devlet aracılığıyla Komisyon‟a 

ulaĢtırılmaktadır. KOBĠ‟lerin ise sadece bilanço ve gelir tablosu sunmaları yeterlidir.
114

 

 

Yardımların „ilk ve son kez‟ verilmesi temel kural olmakla birlikte; yardım alan 

iĢletmenin kusuru olmaksızın öngörülemeyen hallerde, ilk yardımın üzerinden 10 yıl 

geçmiĢse o iĢletmeye yeniden yardım verilebilmektedir. Verilen yardımlarda 

değiĢikliğe, özellikle miktar artırımına, bazı koĢullar ağırlaĢtırılarak izin 

verilebilmektedir.
115

 Rekabet Ģartlarına olumsuz etkisi az olduğundan KOBĠ‟lere verilen 

yeniden yapılandırma yardımlarının onay ve izleme koĢulları daha gevĢek 

tutulmaktadır.  Zor durumda olan KOBĠ‟ler için bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ayrıca Komisyon, anılan Ģartları taĢıyan ve toplam yardım miktarı 10 milyon Euro‟yu 

geçmeyen yardımları uygun bulmaktadır.
116

 

 

10 Ekim 2004‟ten itibaren geçerli olan Komisyon Tebliği
117

, küçük bazı değiĢikliklerle 

birlikte önceki ilkeleri kapsamaktadır. Buna göre, kurtarma yardımlarının ilk verildiği 

tarihten itibaren 12 ay yerine 6 ay içerisinde ödenmesi zorunluluğu getirilmiĢtir. Zor 

durumdaki iĢletmelere yeniden yapılandırma çerçevesinde verilen yardımlarda 

iĢletmelerin yeniden yapılandırma planına katkı payları küçük ölçekli iĢletmeler için 

sermayelerinin %25‟i, orta ölçekli iĢletmeler için sermayelerinin %40‟ı ve büyük ölçekli 

iĢletmeler için sermayelerinin %50‟si olacaktır.
118
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3.2.3.4 Küçük ve orta büyüklükte iĢletmelere (KOBĠ) yönelik yardımlar 

 

KOBĠ olarak adlandırılan iĢletmeler, ekonomide istihdam yaratan, bölgesel 

dengesizlikleri gidererek sosyal dengeyi sağlayan, dinamik yapıları ile geliĢen 

teknolojilere uyum sağlayan ve böylece toplumsal kalkınma ve geliĢmeye destek olan 

kuruluĢlardır. KOBĠ‟ler kamu otoritesi tarafından korunurlar.   

Bir iĢletmenin KOBĠ olup olmadığı belirlenirken, çalıĢan eleman sayısı, ciro ve bilanço 

toplamı ve bağımsızlık unsurları dikkate alınmaktadır.
119

 AB‟de 20.05.2003 tarihinde 

kabul edilen tanıma göre; 

 250‟den az iĢçi çalıĢtıran, yıllık cirosu 50 milyon Euro veya bilanço toplamı 43 

milyon Euro‟yu aĢmayan iĢletmeler “KOBĠ”, 

 

 50‟nin altında iĢçi çalıĢtıran, yıllık cirosu 10 milyon Euro veya bilanço toplamı 

10 milyon Euro‟yu aĢmayan iĢletmeler “Küçük iĢletmeler” olarak kabul edilmektedir.  

 

Ayrıca büyük iĢletmelerin, KOBĠ‟lerin sermayesi içindeki payı % 25‟in altında 

bulunmamalıdır.  

 

KOBĠ‟ler, hem boyutları hem de pazar payları küçük olduğundan seçici yardımlardan 

daha rahat yararlanabilmekte, birtakım yardım unsurlarıyla birleĢtirilerek yardım 

alabilmekte, aldıkları yardımların küçük olması nedeniyle çoğunlukla üye devletlerarası 

ticareti etkilememekte; bunun sonucu olarak da izin alınması mecburiyeti ortadan 

kalkmaktadır. 70/2001 sayılı, KOBĠ‟lere Verilecek Devlet Yardımları Hakkında 

Komisyon Tüzüğü
120

, KOBĠ yardımlarını, bildirim yükümlülüğünden muaf tutmuĢtur. 

Ancak KOBĠ‟lere yapılacak devlet yardımları, üye devletlerarası ticareti ortak çıkarlara 

zarar verecek ölçüde olumsuz etkilememeli ve belirli ekonomik bölgelerin veya 

faaliyetlerin geliĢimini kolaylaĢtırmayı amaçlamalıdır. 

 

KOBĠ yardımları yeni bir tesisin kurulması, mevcut bir tesisin geliĢtirilmesi, mevcut bir 

tesisin ürününde veya üretim sürecinde köklü bir değiĢiklik yapılması ve kapanmıĢ veya 
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devredilmemiĢ olması halinde kapanacak bir tesisin devralınması durumlarına 

verilebilir.
121

 

 

KOBĠ‟lerin, gayrimenkul ya da menkul değer yatırımları, dıĢarıdan alacakları 

danıĢmanlık hizmetleri, fuar ve sergilere ilk katılımları için yapacakları masraflara 

yardım sağlanmaktadır. Komisyon gelirlerinin küçük bir kısmını AR-GE çalıĢmalarına 

ayırabilen KOBĠ‟ler yeni teknolojik geliĢme ve teknolojik transferlere geçiĢte zorluklar 

yaĢamaktadır. 70/2001 sayılı Tüzüğü değiĢtiren 364/2004 sayılı Komisyon 

Tüzüğü
122

‟nü, AR-GE alanında KOBĠ‟lere temel araĢtırmalar için %100, endüstri 

araĢtırmaları için %60, rekabet öncesi araĢtırmalar için %35 oranında destek verilmesini 

düzenlemektedir. 

 

3.2.3.5 Ġstihdama yönelik yardımlar 

 

Ġstihdam yardımı, Ortak Pazar‟daki rekabet Ģartlarını koruyarak istihdamı artırmayı ve 

rekabet kuralları ile iĢsizlikle mücadeleye uygulanan politikalar arasında tutarlılık 

sağlamayı amaçlamaktadır.
123

 “Devlet Yardımının Ġzlenmesi ve ĠĢgücü Maliyetlerinin 

Azaltılması Hakkında Tebliğ
124

” de sosyal politika ile rekabet politikasının tutarlı bir 

Ģekilde yürütülmesi gereğinden bahsedilmiĢ, istihdam artırıcı politikaların belli 

iĢletmeleri kayıracak Ģekilde uygulanması durumunun rekabet politikası ile çeliĢeceği 

ve bu konudaki devlet yardımlarının Komisyon denetimine tabi olduğu belirtilmiĢtir.
125

 

 

2204/2002 sayılı Komisyon Tüzüğü
126

 ile istihdam yaratılması, engelli çalıĢanların 

istihdamı veya engellilerin çalıĢtırılması nedeniyle ortaya çıkan binada tadilat, gerekli 

malzeme alımı, yardımcı istihdam edilmesi gibi ek maliyetlerin giderilmesine yönelik 

yardımlar düzenlenmiĢtir. Mesleki eğitim ile iĢçilerin emek piyasalarına 
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bütünleĢmelerini sağlayan, kadın, engelli ve dezavantajlı iĢçilerin istihdamını teĢvik 

eden yardımlar bildirim muafiyetinden yararlanmaktadır. 

 

1995 yılında Komisyon tarafından çıkarılan Ġstihdam Yardımı Kılavuz Ġlkeleri
127

 

yatırımdan bağımsız iĢ yaratmaya ve iĢin sürdürülmesine yönelik yardım kurallarını 

düzenlemektedir. Yatırıma bağlı istihdam yaratma yardımları bölgesel yardım 

kurallarına tabidir.  

 

ĠĢ yaratma yardımı, hiç iĢ sahibi olmamıĢ veya daha önceki iĢini kaybetmiĢ isçiler için 

oluĢturulan yeni iĢlerle ilgili giderlere yönelik yardımlardır. Yardım miktarının 

belirlenmesinde ölçüt, yeni iĢe alınan kiĢi sayısıdır. Yeni iĢ yaratmak için gerekenden 

fazla yardım verilmemelidir.
128

 

 

Mevcut istihdamı korumak için verilen yardımlar ise iĢletmelerin toplu iĢten çıkarma 

yapmalarını önleme amacını taĢımaktadır. Bu yardımlar doğal afetlerden ve olağanüstü 

durumlardan zarar gören bölgelerdeki ve yaĢam seviyesinin aĢırı düĢük ve iĢsizlik 

oranının yüksek olduğu yerlerdeki iĢletmelere verilmektedir.  

 

AB, istihdam yardımının iĢletmelere yeni iĢ imkânı yaratmasını veya iĢ bulma sıkıntısı 

çeken kiĢilere bu konuda yardımcı olmasını desteklemektedir.
129

 

 

3.2.3.6 Eğitim yardımları 

 

AB‟de iĢletmelerin yeni ve vasıflı iĢçi almak için kolayca iĢçi çıkarmaları, iĢsiz 

sayısının çok fazla olması ve bunların iĢ hayatına kazandırılmasının gerekmesi gibi 

problemlerin çözülebilmesi için, üye devletlerin, iĢ eğitimini desteklemesi ve bu yönde 

aldığı tedbirleri de rekabet politikası ile uyumlu hale getirmesi gerekmektedir.  “Eğitim 

Yardımına ĠliĢkin Çerçeve ÇalıĢması
130

” bu ihtiyacı karĢılamak üzere Komisyon 
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tarafından yayımlanmıĢtır. Çerçeve ÇalıĢması, iĢ hayatına ve çalıĢanlara yönelik eğitimi 

kapsamaktadır.
131

 

 

Eğitim yardımının kapsamına bir veya daha fazla iĢletmenin veya bir sektörün, 

çalıĢanlarına yeni bir beceri kazandırmak amacıyla yapacakları masraflara katkıda 

bulunmak üzere verilen her türlü kamu desteği girmektedir. 68/2001 sayılı Komisyon 

Tüzüğü
132

‟nün kapsamı oldukça geniĢ olup tüm sektörlere eğitim yardımı verilebileceği 

belirtilmiĢtir. 

 

Eğitim yardımlarında, Komisyon, özel eğitim ve genel eğitim ayrımı yapmıĢtır. Özel 

eğitim, devlet yardımlarıyla desteklenen iĢletmede çalıĢan personelin, halen mevcut ve 

gelecekteki pozisyonuna yönelik olarak sunulan ve diğer iĢletme veya faaliyet 

alanlarında kullanılamayacak beceriler geliĢtirmesini sağlayan eğitimi; genel eğitim ise, 

personelin diğer iĢletme ve faaliyet alanlarında da kullanabileceği becerileri 

geliĢtirmesini sağlayan, iĢ bulabilme olasılığını artıran eğitimi ifade etmektedir. Özel 

eğitim, daha çok firmanın kendisine fayda sağladığından, bu yardımların haksız rekabet 

yaratma riski bulunmaktadır. Bu nedenle, Komisyon özel eğitime yönelik yardımları 

sınırlarken, genel eğitime yönelik yardımlara kısıtlama getirmemektedir.
133

 

 

Özel eğitime yönelik yardım oranının büyük firmalar için %25, KOBĠ‟ler için %35 

olacağı, genel eğitime yönelik yardım oranının ise büyük firmalar için %50, KOBĠ‟ler 

için %70‟i geçmemesi gerektiği belirtilmiĢtir.  

 

Komisyon, eğitim çalıĢmalarının özelliğine, çalıĢanların bağlı olduğu firmanın KOBĠ 

olup olmamasına ve eğitim alan kiĢinin teĢvik edilen bir bölgede veya ekonomik 

faaliyette bulunup bulunmamasına göre izin verilebilecek yardım oranlarını farklı 

belirlemektedir. 
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Eğiticinin personel maliyetleri, eğiticinin ve eğitim alanların ulaĢım maliyetleri, 

materyal ve araç-gereç maliyetleri, araç gereçlerdeki aĢınma payları, rehberlik ve 

danıĢmanlık giderleri, eğitim alanların harcamaları maliyetleri belirlemekte, yapılacak 

yardımlar da bu maliyetin belirli bir yüzdesini oluĢturmaktadır.
134

 

 

2001 yılında çıkarılan Komisyon Tüzüğü
135

 ile 1 milyon Euro‟ya kadar olan eğitim 

yardımları muafiyet kapsamında kabul edilmiĢ ancak bu yardımın bir baĢka yardımla 

birleĢtirilmesi yasaklanmıĢtır. Yardımın onaylanması için yapılacak baĢvuruyla ilgili 

bazı formaliteler kaldırılmıĢ ve uygulamanın izlenmesinin, yardım düzeyinde değil, 

detaylı ülke raporlarıyla yapılacağı belirtilmiĢtir. 

 

3.3 De Minimis yardımlar 

 

ATA‟nın 87/1. maddesi devlet yardımlarının uygulanması ile ilgili temel düzenlemeyi 

getirmiĢtir. Buna göre, devlet veya devlet kaynakları aracılığıyla yapılan, rekabeti bozan 

veya bozabilecek nitelikte olan ve üye devletlerarasındaki ticareti etkilediği kabul edilen 

yardımlar yasaklanmaktadır. Bununla birlikte, rekabeti ihlal edebilecek nitelikte olsa 

bile bazı yardımlar üye devletlerarasındaki ticareti etkilemeyebilir. De Minimis 

yardımlar, bu tür yardımlar olup, üye devletlerin iĢletmelere sağladıkları küçük meblağlı 

yardımlar olarak tanımlanabilir. 

 

Komisyon, hem kendisinin hem de üye devletlerin üzerindeki denetim, bildirim yükünü 

hafifletmek için “De Minimis” kuralını ortaya koymuĢ ve bunu açıklayan bir Tebliğ
136

 

yayımlamıĢtır. 2001 yılında yürürlüğe giren De Minimis Yardımlar ile ilgili Komisyon 

Tüzüğü
137

 söz konusu Tebliğ‟in yerini almıĢtır. Buna göre, yardım tutarı için, 87/1. 

maddenin öngördüğü yasaklamaya tabi olmayan bir eĢik(De Minimis eĢiği) belirlenmiĢ, 

bu eĢiği aĢmayan yardımların ticaret ve rekabet üzerinde etkisinin olmadığı varsayılmıĢ 

ve buna dayanılarak uygulanmalarından önce Komisyon‟a bildirim yapılması 
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yükümlülüğünden muaf tutulmuĢlardır
138

. Bir baĢka deyiĢle bu yardımlar, 

87/1.maddenin kapsamından çıkarılmıĢtır.
139

 

 

6 Ekim 2004 tarihli 1860/2004 sayılı “Tarım ve Su Ürünleri Sektöründe De Minimis 

Yardımlar”ı düzenleyen Komisyon Tüzüğü uyarınca, tarım ve su ürünleri 

sektörlerindeki iĢletmelere de minimis yardımı uygulanmaya baĢlamıĢtır.  

 

Ġlk de Minimis yardımının verilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde, De Minimis 

kuralı kapsamında verilecek yardım tavanı 100.000 Euro‟dur. Bu tavan, De Minimis 

yardımı kapsamına girebilecek tüm devlet yardımlarının toplamına uygulanır.
140

 

 

Üç yıllık bir süre için 100.000 Euro olarak belirlenen tavan, tek bir iĢletmenin aldığı 

toplam miktardır. Üye devletler, belirlenen yardım tavanının aĢılmamasını sağlamak 

için bir mekanizma kurmakla yükümlüdür.
141

 Bir baĢka deyiĢle denetim, üye ülkelerin 

sorumluluğundadır. Üye ülkeler, sağladıkları yardımın De Minimis yardımlar 

çerçevesinde yapıldığını belirtmek durumundadırlar. 

  

4 Devlet Yardımlarının Ġzlenmesi ve Denetimi 

 

Devlet yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla üye devletler bünyesinde milli 

seviyede kurulmuĢ organlar bulunmayıp, bu konuda yetkili organ Komisyon‟dur. Temel 

kural, verilecek yardımların Komisyon‟a bildirilmesidir.  

 

Devlet yardımlarının denetimlenmesine dair usul hükümleri ATA‟nın 88. ve 89. 

maddelerinde düzenlenmiĢtir. Bu konudaki hükümlerin uygulanmasına dair usuller, 

Komisyon Kararları, ATAD içtihatları, 659/1999 sayılı 88.maddenin(eski 93. madde) 
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uygulanmasına iliĢkin “Usul Tüzüğü
142

” ve 794/2004 sayılı “659/1999 sayılı Usul 

Tüzüğü‟nün Uygulanmasına ĠliĢkin Tüzük
143

” ile geliĢmiĢtir.  

 

ATA 88. maddesi devlet yardımları için iki aĢamalı bir denetim öngörmüĢtür. Mevcut 

devlet yardımları için sürekli denetimi getirmiĢ, yeni devlet yardımları için ise “ön 

denetim” anlamına gelen ilk aĢama ile esas denetimin yapıldığı “soruĢturma aĢaması”nı 

düzenlemiĢtir.
144

 Birinci fıkrada mevcut devlet yardımlarına iliĢkin genel denetim 

kuralı, üçüncü fıkrada yeni devlet yardımlarının Komisyon‟a bildirilmesi ve ön denetim 

usulü; ikinci fıkrada ise her iki grup devlet yardımı için ortak olan denetim usulü 

düzenlenmiĢtir. 

 

ATA‟nın 88/1 ve 88/3. maddeleri, hem mevcut yardımlar bakımından hem de yeni 

yardımların yürürlüğe konulması veya mevcut yardım sistemlerinde değiĢiklik 

yapılması bakımından, üye devletlere Komisyon‟a bildirim yapma zorunluluğu 

getirmiĢtir.
145

 

 

ATA‟nın 88/1. maddesine göre Komisyon, üye devletlerle iĢbirliği halinde, bu 

devletlerdeki mevcut yardım sistemlerini “sürekli “ olarak inceler ve üye devletlere 

Ortak Pazar‟ın sürekli geliĢimi ve iĢleyiĢi için gereken uygun önlemleri önerir. Burada 

öngörülen sürekli denetimi yaparken Komisyon verilen bir devlet yardımının Ortak 

Pazar ile bağdaĢmadığı veya kötüye kullanıldığı kanısına varırsa soruĢturma aĢamasını 

baĢlatır.
146

 

 

ATA 88/3.maddesine göre, üye devletler vermek istedikleri yeni yardımları veya 

mevcut yardımlarda değiĢikliğe iliĢkin tasarıları Komisyon‟a bildirilmek zorundadır. 

Komisyon bu yardımların Ortak Pazarla bağdaĢırlığı hususunda bir karar vermedikçe, 

devlet, bu yardımı uygulayamaz. Komisyon, yaptığı ön denetim sonucunda söz konusu 
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devlet yardımının Ortak Pazarla bağdaĢmadığına karar verirse, 88/2. madde uyarınca 

soruĢturma baĢlatır. Hakkında soruĢturma açılmayan devlet yardımları ile ön denetim 

sonucunda Ortak Pazarla bağdaĢtığına karar verilen devlet yardımları üye devlet 

tarafından uygulanabilir. Komisyon, üye devletin vermek istediği yardım hakkında 

soruĢturma açar ve sonucunda yardımın Ortak Pazarla bağdaĢmadığına veya kötüye 

kullanıldığına karar verirse, kendisinin belirleyeceği bir süre içinde ilgili devletin bu 

yardımı kaldırmasına veya değiĢtirmesine karar verir. Ortak Pazarla bağdaĢır olduğu 

tespit edilen yardımlar ile ATA 87/3.maddesine göre bağdaĢabilir kabul edilen devlet 

yardımları uygulanabilir.
147

 

 

Bir üye devletin baĢvurusu üzerine Konsey, istisnai durumlar haklı kıldığı takdirde, 

ilgili devletin verdiği veya vereceği yardımın Ortak Pazar ile bağdaĢtığına, 87.madde 

hükümlerine ve 89.maddede öngörülen Konsey tüzüklerine uymaksızın oybirliği ile 

karar verebilir. Komisyon‟un Ortak Pazarla bağdaĢır bulmadığı yardımlar için baĢlattığı 

süreci baĢlatması halinde ise ilgili devletin Konsey‟e yapacağı baĢvuru, Konsey kararını 

verene kadar, söz konusu süreci bekletici etkiye sahiptir.
148

 

 

4.1 Yeni devlet yardımlarının denetlenmesi 

 

Mevcut devlet yardımı kategorisine girmeyen yardımlar ile mevcut devlet yardımlarında 

değiĢiklikler yapan yardımlar, yeni devlet yardımlarının kapsamına girer.  

 

4.1.1 Ön denetim 

 

ATA 88/3.maddeye göre, üye devletler uygulayacakları devlet yardımları veya mevcut 

devlet yardımlarında yapacakları değiĢiklikler ile ilgili tasarılarını yürürlüğe koymadan 

önce, söz konusu devlet yardımının Ortak Pazarla bağdaĢırlığı konusunda görüĢünü 

bildirebilmesi için uygun bir süre bırakacak Ģekilde Komisyon‟a bildirirler. Bu 

bildirimle ön denetim süreci baĢlar.
149

 Buna göre üye devlet, Komisyon bir karar 

verinceye kadar tasarladığı önlemleri yürürlüğe koyamamaktadır. Komisyon ise yardım 
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hakkındaki görüĢünü uygun bir süre içinde bildirmek zorundadır. Özetle Komisyon, söz 

konusu devlet yardımının Ortak Pazarla bağdaĢır olduğunu, muafiyet için gerekli 

koĢulları taĢıdığını düĢünüyorsa onaylamaya; aksi halde resmi soruĢturma sürecini 

baĢlatmaya karar vermelidir.  

 

88/3. maddede Komisyon‟un görüĢünü açıklaması için öngörülen uygun sürenin ne 

olacağı belirlenmemiĢtir. Bu süre aynı zamanda Komisyon‟un ön denetim süresidir. 

ATAD kararı ile ön denetim süresi iki ay olarak belirlenmiĢtir. Komisyon, üye devletler 

bakımından haklı nedenlerin söz konusu olması durumunda süreyi kısaltabilir. Üye 

devletin, Komisyon‟un bu yoldaki talebini kabul etmesi halinde de süre uzayabilir.
150

 

 

Devlet yardımının 87/2. maddede sayılan mutlak istisnalardan olup olmaması bildirim 

yükümlülüğünün kapsamına etki etmez. De Minimis yardımlar, grup muafiyeti tanınmıĢ 

yatay amaçlı yardımlar ve mevcut yardım planlarındaki %20‟den küçük bütçe artıĢları 

bildirim kapsamının dıĢındadır. Eğer genel bir yardım programı onaylanmıĢ ise, bu 

program kapsamında ayrı ayrı verilecek yardımlar için de bildirim yapılmasına gerek 

yoktur.
151

 

 

OnaylanmıĢ bir yardım tasarısını daha sonra değiĢtiren üye devletin bu değiĢikliği de 

Komisyon‟a bildirmesi gereklidir. Bildirimin alındığı tarih, Komisyon‟un karara 

varmak, yani yardımı onaylamak veya resmi soruĢturma kararı vermek zorunda olduğu 

sürenin hesaplanmasında baĢlangıç tarihi olarak kabul edildiğinden, önem taĢır.
152

 

 

Bildirim için gerekli bilgiler bir Komisyon Tebliği
153

 ile açıklanmıĢtır. 794/2004 sayılı 

Tüzük bütün devlet yardımları için tek tip bildirim formu ile bildirme kuralını getirerek 

bildirim prosedürünü kolaylaĢtırmıĢtır.  
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Komisyon‟a yapılacak bildirim, denetim için gerekli olabilecek tüm bilgi ve belgeleri 

içermelidir. Komisyon, kendisine sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik görecek olursa, 

belirlediği süre içinde bu eksikliklerin tamamlanmasına iliĢkin talepte bulunur. 

Uygulamada bu süre yirmi iĢgünüdür. Bu süre içinde devlet, eksiklikleri tamamlamazsa, 

Komisyon tarafından ek bir süre verilerek ikinci bir talep yapılır. Uygulamada bu süre 

de on beĢ iĢgünüdür. Eksiklikler, verilen ikinci sürede de tamamlanmaz ya da talep 

edilen bilgi ve belgelerin mevcut olmadığı bildirilirse, bildirim geri çekilmiĢ sayılır ve 

bu durum üye devlete bildirilir.
154

 Komisyonun karar vermesi gereken süre, eksik belge 

ve bilgiler tamamlandığında baĢlayacaktır. 

 

Komisyon‟un ön denetimi dört Ģekilde sona erebilir: 

 Bildirilen önlemin devlet yardımı olmadığına karar verilebilir. 

 Bildirilen önlemin Ortak Pazar ile bağdaĢır olduğuna karar verilebilir.  

 SoruĢturma açılmasına karar verilebilir. 

 Ön denetim süresi dolabilir. 

 

Ġlk üç halde Komisyon 249/4. madde anlamında, muhatapları için bağlayıcı bir “karar” 

alır ve bu karar ilgili devlete tebliğ edilerek Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi‟nde 

(ATRG) yayımlanır. 

 

Bildirilen önlemin devlet yardımı olmadığı kararı verilmesi hali ATA‟da 

düzenlenmemiĢ, Komisyon Kararları ile ortaya çıkmıĢtır. Ancak bu karar mutlak veya 

kesin hüküm değildir. Eğer ilgili önlem sonradan devlet yardımı niteliğini kazanırsa 

Komisyon tarafından 87/1. maddeye uygunluk açısından incelenebilir.
155

 

 

Komisyon, bildirilen yardımın onaylanmıĢ bir proje kapsamında olması ve 87/2. veya 

87/3. maddeye göre Ortak Pazar ile bağdaĢması sonucu muafiyete hak kazanması 

hallerini gerekçe göstererek bağdaĢırlık kararı alabilir. Böylece üye devlet ilgili devlet 

yardımını yürürlüğe koyup uygulayabilir. Ortak Pazar ile bağdaĢır bulunan devlet 

yardımları artık mevcut devlet yardımı kategorisine girer ve Komisyon‟un sürekli 
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denetimine tabi olur. Ön denetim sonucunda verilen bağdaĢırlık kararı mutlak değildir. 

Bir baĢka deyiĢle, Komisyon‟un sürekli denetimi sırasında ilgili devlet yardımı 

hakkında soruĢturma açılıp Ortak Pazarla bağdaĢmazlık kararı verilebilir. 

 

Ön denetim sonucunda, üye devlet tarafından bildirilen yardımın Ortak Pazar ile 

bağdaĢır olmadığına iliĢkin Ģüphelerinin devam etmesi halinde Komisyon, resmî 

soruĢturma baĢlatma kararı alır ve resmî soruĢturmayı baĢlatır.
156

 Bu durumda üye 

devlet bu yardımı yürürlüğe koyamamaktadır. Bu kararın özeti, ATRG‟de yayımlanır.  

 

BağdaĢırlık kararına aykırı bir uygulama, kötüye kullanma oluĢturur
157

 ve açılan 

soruĢturma sonucunda ilgili devlet yardımının kaldırılmasına karar verilebilir.
158

 

 

Komisyon‟un ön denetim süresini eylemsiz geçirmesi, bu süre içinde bir karar 

almaması, özellikle soruĢturma açmaması halinde, Komisyon‟un, bildirilen devlet 

yardımının Ortak Pazarla bağdaĢmazlığı yönünde bir kuĢkusunun olmadığı kabul edilir. 

Bu durumda üye devlet Komisyon‟a sürenin dolduğunu bildirir. Bu bildirimden sonra 

Komisyon, on beĢ gün içinde herhangi bir karar almazsa, üye devlet yardımı yürürlüğe 

koyup uygulayabilir. Bu durumda Komisyon, ATRG‟ de kısa bir bildiri yayımlayarak 

durumu bildirir. Ön denetimin bu Ģekilde sona ermesi, bağdaĢırlık kararı ile aynı 

hukuksal etkiye sahiptir.
159

 

 

AĢağıda, Çizelge 1.2‟de, 01.01.2000 ve 03.09.2008 tarihleri arasında, Tarım ve Kırsal 

Kalkınma Genel Müdürlüğü bünyesinde, üye ülkelerde uygulanan devlet yardımlarının 

ön denetim yoluyla izlenmesine iliĢkin istatistikî bilgiler yer almaktadır. Çizelgeden de 

anlaĢıldığı üzere, öngörülen süre içinde, AB genelinde en fazla, tarımda grup muafiyeti 

konusunda ön denetim söz konusu olmuĢ; mevcut yardımlarla ilgili Polonya,  bildirilmiĢ 

yardımlarla, hukuk dıĢı yardımlarla ve tarımda grup muafiyeti ile ilgili en çok Ġtalya ön 

denetime konu olmuĢtur. 
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Çizelge 1.3‟te ise 04.08.2008 tarihinden bu yana üye ülkelerde uygulanan devlet 

yardımlarının ön denetim yoluyla izlenmesine iliĢkin istatistikî bilgiler yer almaktadır. 

Bu çizelgede, öngörülen sürede en fazla Ġspanya‟nın tarımda grup muafiyeti ile ilgili ön 

denetime konu olduğu görülmektedir. AB genelinde toplamda 33 kez ön denetim 

prosedürünün iĢletildiği anlaĢılmaktadır. 
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Çizelge 1.2: 01.01.2000–03.09.2008 tarihleri arasında üye devletlerde uygulanan devlet yardımlarının ön denetim yoluyla  

         Ġzlenmesine iliĢkin rakamlar 

  BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK RO BG EU 

Tarım ve 

Kırsal 

Kalkınma 

Genel 

Müdürlüğü    

E                 1       28           48   24             101 

N  6  5  3 13    4  19   8  2  47  5  6    5  2   10  1  2  2    1  2    3    1 147 

NN  5    2  7  1  2  5  6  3  17    1          7  3  2  2      1   10      74 

XA 35 11  18 56  7 1 151 108 24 196 14 25 18   12   70 20 9 5 200 13 12  1 98     1104 

XP               2       2       2                       1         7 

XS                     1       1                         1       3 

Total 46 16  23 76  8  7 177 122 30 263 19 32 49   5 14   87 24 61 9 224 14 15   2 112     1 1436 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/i/  

 

Çizelge 1.3: 04.08.2008 tarihinden bu yana üye devletlerde uygulanan devlet yardımlarının ön denetim yoluyla izlenmesine 

                     ĠliĢkin rakamlar 

  BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK RO BG EU 

Tarım ve 

Kırsal 

Kalkınma 

Genel 

Müdürlüğü 

N     2    2   1  2              1        8 

XA     1   6  5   3         1    5     3      24 

XP                        1                             1 

Total     2  1   8  5  1  5    1      1    5   1   3     33 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/i/#new 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/i/
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/i/#new
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4.1.2 SoruĢturma  

 

Komisyon ön denetim sonunda üye devletin vermek istediği yardımın Ortak Pazarla 

bağdaĢmadığı kanısına varırsa gecikmeksizin soruĢturma açmak zorundadır. SoruĢturma 

ile bu hususun detaylı olarak incelenmesi ve üye devlet ile ilgili tarafların görüĢlerini 

dinlemek amaçlanmaktadır. Ortak Pazar ile bağdaĢırlığı Ģüpheli olan devlet yardımları 

hakkında soruĢturma açmak, Komisyon için bir yükümlülüktür. Bu bakımdan, 

Komisyon‟un bu konuda takdir yetkisi bulunmamaktadır.
160

 

 

Yardımın bazı Ģartlara bağlanması gerektiği düĢünülüyorsa ve onay verilme koĢullarının 

çiğnendiği, onaylanmıĢ yardımın kötüye kullanıldığı veya baĢka yardımlar verildiği 

saptanmıĢsa 88/2. maddede belirlenen soruĢturma süreci baĢlatılmalıdır. SoruĢturma, 

Komisyon‟un soruĢturma baĢlatılmasına iliĢkin kararı ile açılır. Bu karar ATRG‟de 

yayımlanır ve ilgili üye devlete tebliğ edilir. SoruĢturmaya katılacakların görüĢlerini 

açıklamaları için en fazla bir aylık bir süre öngörülmüĢtür. Haklı nedenlerin varlığı 

halinde bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir.
161

 SoruĢturmaya katılanların kapsamı 

olabildiğince geniĢ tutulmalıdır. Bundan dolayı sadece yardımı alan iĢletmeler değil, 

yardımdan menfaatleri etkilenen üye devletler, gerçek kiĢiler, aynı pazarda rekabet eden 

tüm iĢletmeler ve iĢletme ortaklıkları, tüketiciler, aracılar ve iĢletme çalıĢanları da 

Komisyon‟a ilgili kiĢiler olarak görüĢlerini sunabilirler.
162

 

 

SoruĢturmaya katılanların konuyla ilgili Komisyon‟a bildirdikleri görüĢler, devlet 

yardımını verecek olan üye devlete bildirilir ve karĢı görüĢünü açıklaması için kendisine 

en fazla bir aylık süre verilir. Haklı bir gerekçenin varlığı halinde bu süre de uzatılabilir. 

Devlet yardımını yapacak üye devlet, katılanların görüĢlerine karĢı kendi açıklamasını 

yaptıktan sonra, Komisyon elde ettiği tüm bilgi ve belgeleri inceleyerek, soruĢturmanın 

açılmasından itibaren en geç on sekiz ay içinde soruĢturmayı tamamlayarak kararını 

açıklamalıdır. Bu süre, üye devletin kabul etmesi halinde Komisyon tarafından 

uzatılabilir.
163
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SoruĢturma beĢ Ģekilde sona erebilir: 

 Bildirilen önlemin devlet yardımı olmadığı kararı alınabilir. 

 BağdaĢırlık kararı alınabilir. 

 KoĢullu bağdaĢırlık kararı alınabilir. 

 BağdaĢmazlık kararı alınabilir. 

 SoruĢturma süresi dolabilir. 

 

SoruĢturma sonunda Komisyon‟un aldığı karar 249/4. madde uyarınca bağlayıcıdır ve 

bu karar ilgili üye devlete tebliğ edilerek ATRG‟de yayımlanır.  

ATA‟nın 88/2 (1).maddesine göre Komisyon, bir yardımın Ortak Pazar ile 

bağdaĢmadığını ya da kötüye kullanıldığını saptarsa, ilgili devletin bu yardımı 

kaldırmasına ya da değiĢtirmesine karar verir. KoĢullu bağdaĢırlık kararının temeli de 

bu hüküm ile Komisyon‟a tanınan, ilgili devlet yardımının değiĢtirilmesini isteme 

yetkisidir. Bu kararda, yardımın Ortak Pazarla bağdaĢır hale gelmesi için hangi Ģartların 

gerekli olduğu belirlenerek yardımın miktar, süre, amaç ve muhatabı gibi unsurlarının 

değiĢtirilmesi öngörülebilir. Uygulamada, koĢullu bağdaĢırlık kararı, ilgili üye 

devletlerle müzakereler yapılarak verilir. Bu karara aykırı bir uygulama kötüye 

kullanma teĢkil eder ve bu durumda açılan soruĢturma sonucu yardımın kaldırılmasına 

hükmedilebilir.
164

 

 

SoruĢturma, Komisyon tarafından, yardımın Ortak Pazar ile bağdaĢmadığı yönünde 

karar alınması ile de sonuçlanabilir. BağdaĢmazlık kararı sonucunda uygulanmak 

istenen devlet yardımı yürürlüğe konulamaz; eğer konulmuĢsa da yürürlükten kaldırılır. 

88/3. maddede düzenlenen uygulama yasağı, soruĢturma aĢamasında da etkili 

olduğundan, Komisyon‟un, yardımın kaldırılması veya uygulanmaması hakkında ayrıca 

bir karar vermesi gerekmez. Üye devlet, Komisyon‟un belirleyeceği süre içinde bu 

yardımı kaldırır veya değiĢtirir. Bu süre içinde üye devlet yardımıyla ilgili hukuki 

düzenlemeleri ATA‟ ya aykırılık davasıyla karĢı karĢıya kalmadan yapabilir.
165
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SoruĢturma süresi içinde Komisyon‟un eylemsiz kalması ve böylece sürenin dolması 

halinde üye devlet Komisyon‟a baĢvurarak karar vermesini talep eder. Komisyon bu 

talebe uymak ve kararını iki ay içinde vermek zorundadır. 

 

4.1.2.1 Uygulama yasağı 

 

88/3 (3). maddeye göre, Komisyon üye devletin bildirdiği devlet yardımının Ortak 

Pazarla bağdaĢırlığı konusunda bir karar vermediği, bu süreç nihai bir kararla 

sonuçlanmadığı sürece bu yardım, ilgili üye devlet tarafından uygulanamaz. Bildirim 

yükümlülüğünden muaf tutulan devlet yardımları uygulama yasağının da kapsamına 

girmemektedir. Uygulama yasağı ulusal hukuklarda doğrudan etkiye sahiptir. 

Dolayısıyla üye devletlerin ulusal mahkemeleri uygulama yasağına aykırı olan devlet 

yardımları hakkında gerekli her türlü yargısal önlemleri alabilirler.
166

 

 

Komisyon, uygulama yasağının ihlal edilerek devlet yardımının uygulandığına dair 

duyum alması halinde, bunun doğruluğunu araĢtırarak gerekli görürse, belirlediği süre 

içinde üye devletten bu konuda bilgi ister. Bu sürede üye devlet istenilen bilgiyi 

vermezse, Komisyon, ikinci bir süre daha belirleyerek 249/4. madde gereğince bir 

“karar” ile ikinci kez bilgi talebinde bulunur. Üye devlet bu süre içinde de istenilen 

bilgileri vermezse, Komisyon mevcut bilgileri değerlendirerek uygulama yasağının ihlal 

edilip edilmediği hususunda karar verir. Komisyon yasağın ihlal edildiğine karar 

verirse, geçici önlem olarak, üye devletin yasağa aykırı uygulamayı soruĢturma sonuna 

kadar durdurmasını ve yasağa aykırı olarak verilen devlet yardımlarını geri almasını 

isteyebilir. Yardımların geri alınmasının istenmesi için ilgili önlemin devlet yardımı 

olduğu konusunda bir Ģüphenin bulunmaması, Komisyon‟un harekete geçmesinin 

gerekli olması ve bir rakip iĢletmenin, yasağın ihlali nedeniyle ağır ve giderilemez 

Ģekilde zarar görmesi gerekmektedir. Üye devletin bu kararlara uymaması halinde 

Komisyon, ATA‟ ya aykırılık davası açabilir.
167
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Uygulama yasağına aykırı olarak uygulanan devlet yardımı daha önce geçici önlem 

olarak geri istenmemiĢse veya istenmesine rağmen bu karara uyulmamıĢsa, 

bağdaĢmazlık kararı ile birlikte devlet yardımının geri alınmasına da karar verilebilir.
168

 

 

4.1.2.2 Yardımın geri alınması 

 

Komisyon‟un yardımın geri alınmasına karar vermesi durumunda bu karar, ulusal 

mevzuat çerçevesinde yerine getirilebilmektedir. Bir baĢka deyiĢle yardımın geri 

alınması emrinin yerine getirilebilmesi ancak üye devlet ile Komisyon arasında bir 

iĢbirliği ile gerçekleĢtirilebilir. Bu süreci Komisyon da izlemektedir. Komisyon 

tarafından geri alınan yardıma, verildiği günden geri alındığı güne kadar geçen süre için 

faiz talep edilmesi koĢulu getirilebilir. Yardımların geri alınmasında zamanaĢımı süresi 

10 yıldır.
169

 

 

4.1.2.3  BildirilmemiĢ yardım  

 

ATA‟na aykırı Ģekilde veya bildirime tabi olmasına rağmen Komisyon‟a 

bildirilmeyerek yürürlüğe konulan yardım, “yasadıĢı yardım” olarak nitelendirilmiĢtir. 

Bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen Komisyon‟a bildirilmeden 

uygulanan bir yardımdan Komisyon, genellikle bu yardımdan çıkarı zedelenen bir 

tarafın Ģikâyeti üzerine haberdar olabilmektedir. Böyle bir durumda Komisyon öncelikle 

bildirimsiz yardım yapan üye devletten bilgi istemekte, 88/2. madde kapsamında 

soruĢturma açmakta ve bildirimi yapılan yardımlara iliĢkin denetleme sürecini 

iĢletmektedir. Komisyon, yasa dıĢı olma ihtimali olan bir yardımın, devlet yardımı 

olmadığına veya yardımın ortak pazarla bağdaĢtığına ya da bağdaĢmadığına ve bu 

nedenle de soruĢturma sürecine baĢlanacağına karar verir.
170

 Bunun yanı sıra Komisyon 

ilgili üye devlete yardımla ilgili kararını beklemesini ve yardımın verilmesinin 

durdurulmasını emredebilir. Eğer yardım Ortak Pazar ile bağdaĢmaz nitelikte olup 
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uygulamaya konulmuĢsa ilgili üye devletten, yardımı faizi ile birlikte geri alması 

istenebilir. Ġlgili devlet, yasadıĢı yardımı vermeye devam ederse, Komisyon bu devleti 

ATAD‟a Ģikâyet eder. ATAD ise yasadıĢı yardımı veren üye devlete 228‟inci madde 

uyarınca para cezası verebilir.  

 

4.2 Mevcut Devlet Yardımlarının Denetlenmesi 

 

Kurucu üyeler için Roma AntlaĢması, yeni üyeler için AB‟ye katılma antlaĢmasının 

imzalandığı tarihte, ulusal düzeyde yürürlüğe konulmuĢ ve uygulanmakta olan 

yardımlar mevcut yardımlardır.  

 

Verildiği tarihte devlet yardımı olmayan ancak ilgili üye devletten bağımsız olarak 

Ortak Pazar‟ın geliĢmesi sonucu devlet yardımı niteliğini kazanan önlem ve 

düzenlemeler de mevcut yardımdır. 

 

Komisyon veya Konsey tarafından ATA 87/1. ve 2.maddeleri uyarınca Ortak Pazarla 

bağdaĢır veya bağdaĢabilir görülen, Komisyon denetiminden geçerek Ortak Pazarla 

bağdaĢır olduğuna karar verilmiĢ ve geri alınmasına karar verilmesi gerekmekle beraber 

verilmesinden itibaren on yıl içinde Komisyon tarafından geri alınmasına karar 

verilmemiĢ devlet yardımları da mevcut yardımlardır.
171

 

 

88/1. madde, mevcut devlet yardımları için sürekli denetim sistemini getirmektedir. 

Bununla, Ortak Pazarla bağdaĢmayan mevcut devlet yardımlarının kaldırılması veya 

Ortak Pazar‟a uygun hale getirilmesi ve geçmiĢte uygun bulunup Ģu anki koĢullar 

altında Ortak Pazarla bağdaĢmayan yardımların yeniden gözden geçirilmesini sağlamak 

amaçlanmıĢtır.  

 

Komisyon, bu devletlerdeki tüm mevcut yardımları sürekli denetler. Bu çerçevede üye 

devletler ulusal düzeyde mevcut yardım ve yardım tasarılarına iliĢkin yıllık raporlar 

hazırlayarak ve bu raporları Komisyon‟a sunarlar.
172

 Üye devletlerden alınan yıllık 
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raporlar ıĢığında, Komisyon tarafından üye devletlere, Ortak Pazar‟ın sürekli geliĢimi ve 

isleyiĢi için gereken uygun tedbirleri önerilir. Bu konuda Komisyonla iĢbirliği yapmak 

üye devletlerin görevidir.
173

 

 

Komisyon‟un, mevcut yardımlar bakımından tavsiye kararı ile denetim yapması da 

mümkündür. Buna göre, Komisyon, bir mevcut yardımın Ortak Pazar ile 

bağdaĢmadığını düĢündüğünde, üye devlete bir yazı yazarak konuyla ilgili bilgi ister ve 

mevcut devlet yardımını incelemeye baĢlar. Üye devlet bu durumda Komisyon 

tarafından istenen bilgileri temin etmekle yükümlüdür. Komisyon, yaptığı incelemenin 

sonunda yardımda hiçbir değiĢikliğe gerek olmadığına karar verebileceği gibi yardımda 

yapılması gerekli görülen değiĢiklikleri de önerebilir. Komisyon‟un uygun göreceği 

önlemlere yardımı yürürlükten kaldırmak da dâhildir. Üye devlet tavsiye edilen 

değiĢiklikleri kabul ederse Komisyon inceleme sürecini sona erdirir.
174

 Ancak, üye 

devlet Komisyon tarafından kendisine tavsiye edilen önlemleri yerine getirmeyi kabul 

etmezse buna karĢılık Komisyon, üye devletin görüĢünü öğrendikten sonra da tavsiye 

ettiği önlemlerin gerekli olduğu konusunda ısrarcı olursa, 88/2. maddeyi uygulayarak, 

belirleyeceği süre içinde, üye devleti bunları yapmaya zorlayabilir. 

 

Bu Ģekilde denetim usulünün baĢlatılması, mevcut yardımları askıya almaz. Komisyon 

mevcut bir yardımın Ortak Pazar ile uyuĢmadığı yönünde karar alıncaya kadar, ilgili 

mevcut yardım yürürlükte kalabilmektedir. ATAD da, Komisyon‟un kararının geriye 

etkili olmadığını Ģeklinde kararlar vermiĢtir. Özetle, mevcut yardımlar, Komisyon 
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yardıma iliĢkin bağdaĢmazlık kararı verinceye kadar Ortak Pazar ile bağdaĢan yardım 

olarak kabul edilmektedir.
175

 

 

4.3 Ulusal Mahkemelerin Sorumluluğu  

 

Devlet yardımlarının denetlenmesinde, Komisyon ile üye ülke ulusal mahkemelerinin 

hem birbirlerini tamamlayan hem de birbirinden ayrı görevleri vardır. Komisyon devlet 

yardımlarını Ortak Pazar ile bağdaĢır olup olmadığı açısından incelerken; ulusal 

mahkemeler devlet yardımından zarar gören rakip iĢletmelerin ve üçüncü kiĢilerin özel 

haklarını korur ve Komisyon‟un üye devletlere getirdiği yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini denetler.  

 

Bir yardımın Ortak Pazar ile bağdaĢır olup olmadığına karar verme yetkisi 

Komisyon‟undur. Ulusal mahkemeler bu konuda karar veremeyecekleri gibi, yardımın 

ATA‟nın 87(3). maddesinde belirtilen muafiyetler kapsamında Ortak Pazar ile 

bağdaĢtığına iliĢkin karar da alamazlar. Buna karĢın, ulusal mahkemelerin, Topluluk 

tüzüklerinin Topluluk hukukuna doğrudan etkisi gözetilerek, blok muafiyetler 

kapsamında “eğitim”, “Kobi” ve “de minimis” yardımlarına iliĢkin Komisyon 

Tüzüklerini uygulama ve yorumlamaya yetkili oldukları kabul edilmiĢtir.
176

 Ulusal 

mahkemeler esasen, dava konusu yardımın, ATA‟nın ihlali kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği hususunda yetkilidir. Ulusal mahkemeler, bu çerçevede kiĢilerin 

haklarını korumakla ve ulusal hukuk kurallarına göre bu hakların elde edilebilmesi için 

hukukî yolları sağlamakla yükümlüdür. 

 

Komisyon kararlarının uygulanmasında ulusal mahkemelerinin yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Komisyon AT AntlaĢması‟nın 88(2). maddesi kapsamında yardımın 

Ortak Pazar ile bağdaĢmadığına ve geri ödenmesine karar verirse, ulusal mahkemenin 
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geri ödenmenin yapılmasını gözetim görevi bulunmaktadır.
177

 Bu kararın icrası üye ülke 

ulusal hukuklarındaki ilgili hükümler çerçevesinde yerine getirilecektir. Bununla 

birlikte, Komisyon‟un olumsuz karar vermesi ile, yasadıĢı yardımdan zarar gören 

üçüncü kiĢiler, ulusal mahkemelerden bu zararlarının tazminini de talep 

edebilmektedirler. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM                                                                                                     

AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NDE TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELĠK DEVLET 

YARDIMLARI 

 

 

1 Tarım Sektörüne Yönelik Devlet Yardımlarına Genel BakıĢ 

 

Tarım sektöründe devlet yardımları kuralları üç farklı perspektife dayalı bir Ģekilde 

karĢımıza çıkmaktadır. Ġlki, tarımsal devlet yardımlarının rekabet politikasının genel 

prensiplerine tabi olmasıdır. Ġkinci olarak, tarım sektöründeki devlet yardımları 

kurallarının Topluluk ortak tarım ve kırsal kalkınma politikalarına uyumlu olması 

gerekmektedir. Son olarak da, kuralların özellikle Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Tarım 

AnlaĢması gibi Topluluğun uluslararası taahhütlerine uygun olması gerekmektedir.
178

 

 

Bu üç farklı perspektif, tarım sektörüne özel bazı yasal araçların ortaya çıkmasına neden 

olmuĢtur. Tarım sektörü, Kurucu AnlaĢmanın ekinde listelenen ürünlerin üretiminin ve 

ticaretinin yapıldığı sektör olarak tanımlanmaktadır. Diğer yandan Topluluğun rekabet 

politikasındaki yasal araçlar, De Minimis yardımı kurallarında olduğu gibi tarım 

sektöründeki devlet yardımlarıyla doğrudan ilgili değildir.  

 

Avrupa Birliği‟nin temel prensiplerinden birisi de, serbest ve bozulmamıĢ bir rekabet 

sisteminin sürdürülmesidir.  Devlet yardımlarına iliĢkin Topluluk politikası; Avrupa 

Birliği‟nin uluslararası taahhütlerini göz önüne alarak, serbest rekabet ortamı 

oluĢturmak, kaynakların etkili bir Ģekilde dağıtımını sağlamak ve tek bir Topluluk 

pazarı oluĢturmaktır.  

 

Kurucu anlaĢmanın 33. Maddesinde Ortak Tarım Politikasının amaçları belirlenmiĢtir. 

Ortak tarım politikasının ve uygulanmasına yönelik özel yöntemlerin istenen sonucu 

vermesi, tarımın özel yapısından ve tarımsal bölgeler arasındaki yapısal ve doğal 

farklılıklardan ileri gelen tarımsal faaliyetlerin kendine özgü doğasının dikkate 

alınmasını gerektirmektedir.    
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Ortak Tarım Politikası çerçevesinde, doğrudan destek rejimi kapsamında çiftçilere 

yardımlar verilmektedir. Doğrudan destekler topluluk bütçesinden, özellikle de FEOGA 

(Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu)
179

‟dan sağlanmaktadır.  

 

2 Tarım Sektörüne ĠliĢkin Mevzuat  

 

ATA‟nın, ortak tarım politikasının amaçlarını düzenleyen 33. maddesine göre; 

 

“1.Ortak tarım politikasının amaçları: 

a) teknik ilerlemeyi geliştirerek, tarımsal üretimi rasyonel biçimde artırarak ve 

üretim faktörlerinin, özellikle işgücünün en iyi şekilde kullanımını sağlayarak 

tarımda verimliliği yükseltmek; 

b) böylelikle özellikle tarımla uğraşanların kişisel gelirini artırarak çiftçilerin iyi 

bir yaşam düzeyine kavuşmasını sağlamak; 

c) piyasalara istikrar kazandırmak; 

d) ürünlerin arzını güvence altına almak; 

e) ürünlerin tüketicilere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamaktır.” 

 

Devlet yardımlarına baĢvurulması ancak bu politikanın amaçlarının tanınması halinde 

haklı görülebilir. 

 

ATA‟nın 36. maddesi, AntlaĢma‟nın rekabete iliĢkin kurallarının Konsey tarafından 

belirlenen kapsamda tarımsal ürünlerin üretimi ve ticaretine uygulanabileceğini 

düzenlemektedir. Konsey‟in özellikle “doğal ya da yapısal koĢullar nedeniyle 

geliĢememiĢ iĢletmelerin korunması ve ekonomik kalkınma programları çerçevesinde” 

yardım yapılmasına izin vereceği belirtilmektedir. Bu nedenle, söz konusu sektörlerde 

Komisyon‟un rekabet alanında alabileceği kararlar Konsey‟in düzenlemeleri ile 

sınırlandırılmıĢ olmaktadır.
180
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Genel devlet yardımı kuralları, tarım sektöründeki ürünlerin üretilmesi ve 

pazarlanmasına uygulanmaz veya belirli bir sınır dâhilinde uygulanır. Bu sektöre 

uygulanan kurallar Tarım ve Ormancılık Sektöründe Devlet Yardımları Ġçin Kılavuz 

Ġlkeler (2007–2013 dönemi)‟de düzenlenmiĢtir. Tarım sektöründe uygulanan devlet 

yardımlarının iĢleyiĢine iliĢkin konular Komisyon seviyesinde Tarım Genel 

Müdürlüğü‟nün sorumluluğu altındadır.
181

 

 

AB‟de spesifik olarak tarım sektörüyle ilgili devlet yardımı mevzuatı Ģunlardır:
182

 

 

 Tarım ve Ormancılık Sektöründe Devlet Yardımları Ġçin Kılavuz Ġlkeler. (2007- 

2013 dönemi)
183

  

Bu Kılavuz Ġlkeler, tarımsal ürünlerin üretimi, iĢlenmesi ve pazarlanması için verilen 

devlet yardımına uygulanır. Balıkçılık ve su ürünleri sektörüne uygulanmaz. 2000–2006 

dönemi için tarım sektörü bakımından getirilmiĢ önceki Kılavuz Ġlkeler‟in yerine geçer 

ve ondan farklı olarak tarım sektörünün yanı sıra bazı ormancılık faaliyetlerine iliĢkin 

devlet yardımlarını da düzenler.  Yatırım yardımları, çevre yardımları, afet yardımları 

gibi pek çok çeĢit yardımı düzenleyen bu Ġlkeler‟e, taĢıdığı önemden dolayı aĢağıda 

daha geniĢ olarak değinilecektir.  

 

 Tarım Sektöründe Devlet Yardımları Ġçin Kılavuz Ġlkeler.
184

 

1 Ocak 2007‟den önce kaydedilen ve bu tarihe kadar askıda kalan bildirimler bu 

Kılavuz Ġlkeler‟de düzenlendiği üzere değerlendirilecektir. 

 

 1857/2006 (EC) sayılı 15 Aralık 2006 tarihli Tüzük.  

Tarım ürünleri üretiminde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükte iĢletmelere 

yönelik devlet yardımlarına iliĢkindir. 70/2001 (EC) sayılı Tüzüğü değiĢtirir. Bu tüzük, 

üye devletlere, Komisyon‟un ön incelemesine ihtiyaç olmadan değiĢik türlerde tarımsal 

devlet yardımı vermeleri konusunda izin vermektedir. 

 

                                                 
181

 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_2007_en.pdf 

(EriĢim:15.08.2008) 
182

 http:// ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm#spesific (EriĢim:18.08.2008) 
183

 27.12.2006 tarih ve OJ C 319 sayılı ATRG‟de yayımlanmıĢtır. 
184

 1.2.2000 tarih ve OJ C 28 sayılı ATRG‟de yayımlanmıĢtır. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_2007_en.pdf
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 Kurucu AntlaĢma‟nın 1 numaralı ekinde listelenen ürünlerin ve bu listede yer 

almayan bazı ürünlerin tanıtımı için verilen yardım hakkında Topluluk Kılavuz 

Ġlkeleri.
185

   

Tarımsal ürünlerin promosyonu ve tanıtımı ile ilgili, 1 Ocak 2007‟den önce kaydedilen 

ve bu tarihe kadar askıda kalan bildirimler bu Kılavuz Ġlkeler‟de düzenlendiği üzere 

değerlendirilecektir. 

 

 TSE (BulaĢıcı Süngerimsi Beyin Hastalıkları) testleri,  kendiliğinden ölmüĢ 

hayvanlar ve mezbaha atıklarından kaynaklanan gideri karĢılamaya yönelik devlet 

yardımı hakkında Topluluk Kılavuz Ġlkeleri.
186

 

Hayvan ve hayvan ürünleri üretimi, iĢlenmesi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren 

iĢletmecilere verilen, TSE testleri, kendiliğinden ölmüĢ hayvanlar ve mezbaha atıkları 

sonucu oluĢan gideri karĢılamaya yönelik olup 1 Ocak 2007‟den önce kaydedilen ve bu 

tarihe kadar askıda kalan devlet yardımı bildirimleri bu Kılavuz Ġlkeler‟de düzenlendiği 

üzere değerlendirilecektir. 

 

 Tarım sektöründe de Minimis yardımlara iliĢkin, 1535/2007 (EC) sayı ve 

20.12.2007 tarihli Tüzük.  

Tüzük, üç yıl süreyle, çiftçi baĢına 7500 Euro yardımın Komisyon‟a bildirilmeden 

verilebileceğini öngörmektedir. Ancak bunun için, bu yardımın toplam miktarının, 

Komisyon tarafından belirlenen değeri aĢmaması Ģartı aranmaktadır. Bu değer de, ilgili 

üye devletin tarım ve balıkçılık sektöründeki üretim değerinin %0.75‟i olarak 

hesaplanmaktadır. 1 Ocak 2008‟den itibaren üye devletler Tüzüğe göre, önceden 

Komisyon‟un onayının alınması Ģartı aranmaksızın devlet yardımı verebilmektedirler. 

 

 Tarım ve su ürünleri sektöründe de Minimis yardımlara iliĢkin, 1860/2004 (EC) 

sayı ve 8.10.2004 tarihli Tüzük.  

 

 

 

                                                 
185

 12.9.2001 tarih ve OJ C 252 sayılı ATRG‟de yayımlanmıĢtır.  
186

 24.12.2002 tarih ve OJ C 324 sayılı ATRG‟de yayımlanmıĢtır. 
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2.1 Tarım ve Ormancılık Sektöründe Devlet Yardımları Ġçin Kılavuz Ġlkeler 

(2007–2013 dönemi) 

 

Tarım sektörüyle doğrudan ilgili mevzuat içinde, özellikle “Tarım ve Ormancılık 

Sektöründe Devlet Yardımları Ġçin Kılavuz Ġlkeler (2007–2013 dönemi)” büyük önem 

taĢımaktadır. Üye Devletlerle yapılan çok taraflı görüĢmeleri takiben 2006 yılında 

Komisyon, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren bu belgeyi kabul etmiĢtir. Farklı 

tiplerdeki devlet yardımları için yeni bir çerçeve çizen bu belge, bir yandan tarımsal 

ürünlerin kalitesini yükseltmek ve geliĢtirmek için, diğer yandan kırsal alanda 

geleneksel mirasın ve çevrenin korunması için gereksinimleri ve tarım politikasındaki 

yeni geliĢmeleri dikkate almıĢtır.  

 

Kılavuz Ġlkeler‟in hareket noktası, tarım sektöründeki herhangi bir devlet yardımının, 

Topluluğun ortak tarım ve kırsal kalkınma politikalarına ve özellikle DTÖ Tarım 

AnlaĢması‟ndaki Topluluğun uluslararası taahhütlerine uygun olma zorunluluğudur. 

Özellikle Ortak Piyasa Düzeni(OPD) mekanizmalarına müdahale eden devlet yardımları 

yasaklanmıĢtır. Çünkü üye devletler OPD‟yi kabul ettikleri zaman, tek taraflı destek 

önlemleri almayacaklarını da kabul etmektedirler. Buna ilaveten, ATAD tarafından 

belirlenen prensiplere göre, devlet yardımlarının belirli ekonomik faaliyetlerin veya 

bölgelerin geliĢmelerine gerçek bir katkı sağlaması gerekmektedir.   

 

Kılavuz Ġlkeler ile getirilen yeni hukuki çerçeve, kırsal kalkınma çerçevesi ile de tutarlı 

olduğundan, ortak tarım politikasının basitleĢtirilmesi sürecinde önemli bir basamak 

teĢkil etmekte olup; aynı zamanda tarım sektörünün geliĢmesine yardımcı olacak etkin, 

istikrarlı araçlar sağlamaktadır. Ayrıca, bazı devlet yardımlarını bildirimden muaf tutma 

olanağı sağlaması da özellikle çiftçiler gerçek ve acil bir yardıma ihtiyaç duyduklarında 

sektöre ciddi bir rahatlama sağlayacaktır. 

 

Bu Kılavuz Ġlkeler, AntlaĢma‟nın 1 numaralı eki kapsamına giren tarım ürünlerinin 

üretimi, iĢlenmesi ve pazarlanması ile ilgili faaliyetlere verilen tüm devlet yardımlarına 

uygulanır. Ancak balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki devlet yardımları bu kapsamda 

değildir. Tarım alanlarının ağaçlandırılması için verilen yardımlar da dâhil olmak üzere 
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ormancılık sektörüne yönelik yardımlar bu belgenin kapsamı dâhilindedir. Bir tarımsal 

ürünün iĢlemesi; tarımsal ürünün, yine tarımsal ürün olarak sonuçlanmak üzere 

geçirileceği her türlü iĢlem anlamına gelmektedir. Ek-1‟de, ATA‟nın 1 numaralı ekinde 

belirlenen tarımsal ürünler düzenlenmektedir. Bir tarımsal ürün iĢlendiğinde bu 

niteliğini kaybediyorsa, bu Kılavuz Ġlkeler‟in de kapsamı dıĢında olacağı kabul 

edilmektedir. 

 

Avrupa Komisyonu‟nun 2007–2013 dönemi için çıkardığı bu belge, 1857/2006 sayılı 

Muafiyet Tüzüğü‟ne ilave olarak bildirime tabi yardımlar bakımından bir takım 

düzenlemeler de getirmiĢtir.  

 

Söz konusu Kılavuz Ġlkeler‟de Komisyon tarafından kabul edilebilecek baĢlıca yardım 

tipleri ve yardım verilebilmesi için gerekli Ģartlar açıklanmaktadır. Buna göre devlet 

yardımları dört ana kategoriye ayrılmıĢtır:
187

 

 

 Kırsal kalkınma tedbirleri. 

 Risk ve kriz yönetimi için yardım. 

 Diğer yardım türleri. 

 Orman sektörü için yardım. 

 

2.1.1 Kırsal kalkınma tedbirleri 

 

AB kırsal kalkınma desteğini düzenleyen 1698/2005 sayılı Tüzüğe göre Kılavuz Ġlkeler, 

kırsal kalkınma tedbirleri veya ilgili diğer tedbirler için devlet yardımlarını düzenleyen 

kurallar getirmektedir. 

 

a) Çiftliklere yatırım için verilen yardım. AĢağıdaki hallerde çiftliklere yatırım için  

devlet yardımı verilebileceği öngörülmektedir: 

* Çiftliklere yapılan yatırım yardımları için harcamaların normalde %40‟ına kadar olan 

kısmına veya az tercih edilen alanlar, dağlık alanlar gibi doğal olumsuzluğu olan 

alanlarda ise %50‟sine kadar olan kısmına izin verilmektedir. Bu oranlar, yatırımların, 

                                                 
187

 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lub/l24281.htm (EriĢim:31.08.2008) 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lub/l24281.htm
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iĢletmeleri 5 yıl içinde kurulmuĢ genç çiftçiler tarafından yapılması halinde %50 ve 

%60‟a çıkabilmektedir. 

* Geleneksel peyzajın ve binaların korunması için yardım. 

* Kamu yararına çiftlik binalarının yer değiĢtirilmesi için yardım. 

* Çevreyi, hijyen koĢullarını ve hayvan refahını geliĢtirmeye yönelik yatırım yardımı. 

* 91/676/EEC sayılı Direktifi uygulamak için üye devletler tarafından yapılan yatırımlar 

nedeniyle oluĢan ek giderlere yönelik yardım. 

 

b) Tarımsal ürünlerin iĢlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırım yardımı. Bu 

yardımlar, sanayi sektöründe uygulanan devlet yardımları hükümleri tarafından 

yönetilmektedir. Bununla beraber, yardımın yoğunluğu genel olarak sanayi sektörüne 

verilen yardımından daha fazla olmaktadır. 

 

c) Çevre ve hayvan refahı yardımları. Ġhtiyatlılık ilkesi, kirleten öder ilkesi, 

önleyici tedbirlerin alınması kuralı, çevre kirĢliliğinin öncellikle kaynağında 

düzeltileceği ilkesi gibi AB çevre politikasının genel ilkelerini ve amaçlarını 

karĢılamalıdır. Çevresel yatırım yardımları, çiftliklere yatırım için verilen yardımlar gibi 

muamele görürler. 

 

d) Az tercih edilen alanlardaki olumsuzlukları telafi etmeye yönelik yardım. Bu 

yardım, arazinin tarım amaçlı kullanılmasını sürdürmeye, kırsal alanları korumaya ve 

çiftlik sistemlerini teĢvik etmeye katkıda bulunmalıdır. 

 

e) Standartları karĢılamaya yönelik yardım. Çevre koruma, kamu sağlığı, hayvan 

ve bitki sağlığı, hayvan refahı ve mesleki güvenlik alanlarına standartların uygulamanın 

getirdiği maliyeti ve gelir kaybını kısmen de olsa karĢılamak üzere bu yardım 

verilmektedir. 1698/2005 sayılı Tüzüğe göre, 5 yıllık dönem için bir çiftliğin bir veya 

daha fazla standardı karĢılaması amacıyla oluĢan gider veya gelir kayıplarına destek 

olmak üzere toplamda 10.000 Euro yardım verilebilir. 

 

f) Genç çiftçilerin iĢ kurmaları için yardım. 40 yaĢın altındaki çiftçilerin, yönetici 

olarak ilk sefer iĢ kurmaları halinde verilebilir. Yardımdan faydalanmaya elveriĢli 
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çiftçiler, tarımsal faaliyetlerini geliĢtirmek üzere bir tasarı da sunabilirler. Bu yardımın 

üst sınırı 55.000 Euro‟dur. 

 

g) Erken emeklilik, tarımsal faaliyetlere ara verilmesi veya üretimin, iĢlemenin ve 

pazarlama kapasitesinin durdurulması kapsamında verilen yardımlar. 

 

h) Üretici grupları için yardım. Kaynaklarını veya üretimlerini pazar ihtiyaçlarına 

uyarlayacak üretici gruplarının kurulmasını teĢvik etmek üzere verilen bu yardım, 

KOBĠ‟lerle sınırlandırılmıĢtır.  

 

i) Arazilerin yeniden parsellenmesi için yardım. Tarımsal arazi paftalarındaki 

değiĢimi desteklemek ve ekonomik olarak yaĢanabilir araziler oluĢturmaya imkân 

sağlamak amaçlanır. 

 

j) Kaliteli tarımsal ürünlerin üretimi ve desteklenmesine yönelik yardım. Tarım 

ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında kaliteyi artırmak amaçlanır. 

 

k) Tarım sektöründe teknik desteğe yönelik yardım. Bu yardım ile üreticilere teknik 

destek sağlanması amaçlanır. 

 

l) Çiftlik hayvanları sektörüne yardım.  AB çiftlik hayvanlarında genetik kaliteyi 

korumayı ve geliĢtirmeyi amaçlar. 

 

m) Topluluğun sınır aĢan bölgelerindeki topraklarına ve Ege adalarına verdiği 

yardımlar. 

 

2.1.2 Risk ve kriz yönetimi 

 

Kılavuz Ġlkeler‟de öngörülen devlet yardımı türlerinden bir diğeri, risk ve kriz yönetimi 

kapsamında verilen yardımlardır. Buna göre, aĢağıdaki tedbirlerin devlet yardımı için 

elveriĢli olduğu düzenlenmiĢtir
188

: 

                                                 
188

 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lub/l24281.htm (EriĢim:31.08.2008) 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lub/l24281.htm
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 Tarımsal üretim veya tarımsal üretim araçlarının uğradığı zararı telafi etmeye 

yönelik yardım. Bu yardımın, söz konusu olumsuz olayın meydana gelmesinden 

itibaren 3 yıl içinde bildirilmesi ve 4 yıl içinde ödenmesi gerekmektedir. 

 

* Doğal afetler nedeniyle oluĢan zararların, 

*  Don, dolu, buzlanma, yağmur veya kuraklık gibi kötü hava koĢulları nedeniyle oluĢan 

zararların, 

* Hayvan ve bitki hastalıklarıyla mücadelede oluĢan giderlerin, 

* Hayvan ve bitki hastalıkları veya parazit enfeksiyonları nedeniyle oluĢan zararların 

telafisi için verilen yardımlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.  

 

 TSE hastalıkları ve kendiliğinden ölen hayvanların sebep olduğu giderin 

telafisine yönelik yardım. 

 

 Risklere karĢı sigortanın teĢvik edilmesine, sigorta primi ödemelerine yönelik 

yardım. 

 

 Üretim, iĢleme ve pazarlama kapasitesinin kapatılmasına yönelik yardım. 

 

 Zor durumdaki iĢletmelerin kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için 

yardım. Bu konu, “Zor Durumdaki ĠĢletmelerin Kurtarılması ve Yeniden 

Yapılandırılması Ġçin Devlet Yardımı”na yönelik Kılavuz Ġlkeler‟in ilgili hükümleri 

çerçevesinde değerlendirilecektir. 

 

2.1.3 Diğer yardım türleri 

 

Kılavuz Ġlkeler‟in bu baĢlık altında düzenlediği yardım türleri özetle Ģunlardır: 

 Ġstihdama yönelik yardım. 

 AraĢtırma geliĢtirme faaliyetlerine yönelik yardım. 

 Yatay yardım araçları. 

 Tarımsal ürünlerin tanıtımına yönelik yardım. 

 Vergi muafiyetlerine bağlı yardım. 
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Kısa vadeli kredi imkânı sağlayan yardım artık verilmeyecektir. 

 

2.1.4 Ormancılık sektörü için yardım 

 

Ormancılık ve ormancılık kaynaklı endüstrilere yönelik devlet yardımlarını düzenleyen 

belirli AB kuralları uzun süre bulunmamıĢtır. Bu nedenle bu alandaki yardım, AB‟nin 

tüm sektörlere uyguladığı genel kurallara göre veya belirli tüzüklere göre verilmiĢtir. 

Kılavuz Ġlkeler ise, ormancılık sektörüne yönelik yardım hakkında belirli düzenlemeler 

getirmiĢtir. Bununla birlikte, Kılavuz Ġlkeler yalnızca canlı ağaçlara ve ormanlardaki 

doğal çevrelere uygulanır. Ormancılık kaynaklı endüstrilere, kereste taĢımacılığına 

uygulanmaz.  

 

Tarım sektöründe uygulanan devlet yardımlarının iĢleyiĢine iliĢkin konular Komisyon 

seviyesinde Tarım Genel Müdürlüğü‟nün sorumluluğu altındadır. 1 Ocak 2000 

tarihinden itibaren devlet yardımlarının kayıtları Komisyon tarafından tutulmakta ve bu 

kayıtlardan grup muafiyetlerine iliĢkin bilgiler sağlanmaktadır.  

 

2.2 Prosedüre ĠliĢkin Kurallar 

 

994/98 sayılı Komisyon Tüzüğü gereği kabul edilen muafiyet düzenlemeleri 

kapsamında olmadıkça bütün yeni yardım tasarıları ve bütün yeni yardımlar 

uygulamaya konulmadan önce Komisyon‟a bildirilmek zorundadır.  

 

2000–20006 dönemi Kılavuz Ġlkeleri‟nin aksine sadece belirli süreli yardım tasarılarına 

izin verilmektedir. Buradaki maksimum süre de 7 yıldır. Üye devletlerin ayrıca yıllık 

rapor sunması gerekir ve Komisyon‟un da ek bilgi isteme hakkı bulunmaktadır. 

 

Kılavuz Ġlkeler 31.12.2013 tarihine kadar uygulanacaktır. Komisyon‟un rekabet 

politikası, tarım politikası, insan ve hayvan sağlığı veya diğer AB politikaları ıĢığında 

değiĢiklik yapılabilir. 
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2.3 Dayanak 

 

2007–20013 dönemi Kılavuz Ġlkeleri 1698/2005 sayılı Tüzüğe dayanır. Bu tüzük, kırsal 

kalkınma için Avrupa Tarım Fonu tarafından sağlanan kırsal kalkınma desteğine dairdir. 

Bunun yanı sıra devlet yardımı ile ilgili belirli hükümler getiren 87. ve 88. maddeleri de 

diğer dayanak noktalarıdır. 

 

Kılavuz Ġlkeler, kırsal kalkınmanın önemini vurgulayan 2003 Ortak Tarım Politikası 

Reformu‟nun bir parçası olup basitleĢtirme süreciyle de uyumludur. 

 

2.4 Uygulamadan Kalkan Mevzuat 

 

 Tarım Sektöründe Devlet Yardımları Ġçin Kılavuz Ġlkeler(2000–2006 dönemi) 

 

 Kurucu AntlaĢma‟nın 1 numaralı ekinde listelenen ürünlerin ve bu listede yer 

almayan bazı ürünlerin tanıtımı için verilen yardım hakkında Topluluk Kılavuz Ġlkeleri.  

 

 TSE testleri,  kendiliğinden ölmüĢ hayvanlar ve mezbaha atıklarından 

kaynaklanan gideri karĢılamaya yönelik devlet yardımı hakkında Topluluk Kılavuz 

Ġlkeleri. 

 

 Tarım sektöründe kısa vadeli kredi imkânı sağlayan devlet yardımı hakkında 

Topluluk Bildirisi. 

 

3 Devlet Yardımları Formları 

 

3.1 ġikâyet Formu 

 

Komisyon‟un büroları hukuk dıĢı ve bağdaĢmayan yardımlar hakkında artan sayıda 

Ģikâyetler almaktadır. Bu Ģikâyetler çoğunlukla baĢlangıçta genel terimlerle ifade 

edilmekte ve bu durum da ilgili rekabet konularının ve Ģikâyetin ciddiyetinin tespitini 
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zorlaĢtırmakta ve Ģikâyet konusunun çözümlenmesinde ciddi gecikmelerin yaĢanmasına 

yol açmaktadır.  

 

ġikâyet formu, Ģikâyetçilere, Komisyon‟un, Ģikâyetleri etkin Ģekilde takip edebilmesi 

için gerekli olan bilgiyi sağlama konusunda yardımcı olmaya yöneliktir. Böylece hem 

Komisyon‟un, hem de üye devletlerin Ģikâyeti çözümleme olanağı da sağlanmıĢ 

olmaktadır.
189

 

 

Komisyon içinde devlet yardımı Ģikâyetleri, sorumlu daireler arasında dağınık olarak 

dağıtılmakta olup, Ģüphe bulunması halinde Ģikâyet, hangi dairenin bu Ģikâyetle 

ilgileneceğini tespit etmek üzere Komisyon Genel Sekreterliği‟ne sunulmaktadır. 

 

3.2 Bildirim Formları (2007–2013 Yılları Arası Geçerli) 

 

Bildirim prosedürünü kolaylaĢtırmak amacıyla oluĢturulmuĢtur. 1 Ocak 2007 tarihinden 

itibaren, ATA‟nın 88/3. maddesinin yeni yardım tasarılarına ve bireysel yardımlara 

uygulanmasına bağlı bildirimlerde kullanılacaktır. Devlet yardımı olmamakla birlikte 

yasal kesinlik amacıyla Komisyon‟a bildirilen tedbirlerde de bu form kullanılmaktadır.  

 

Komisyon, hukuk dıĢı yardım iddiaları ile ilgili kapsamlı bilgi istediğinde üye 

devletlerin bu formu kullanması gerekmektedir. 

 

Bildirim formları üç bölümden oluĢmaktadır:
190

 

1. Bölüm, her durumda doldurulması gereken ve genel bilgi veren bölümdür. 

2. Bölüm, Resmi Gazete‟de yayımlanması için özet bilgi sunan bölümdür. 

3. Bölüm ise, yardımın türüne bağlı olarak tamamlayıcı bilgi sağlayan bölümdür. 

 

Tarım ve Ormancılık Sektöründe Devlet Yardımları Ġçin Kılavuz Ġlkeler‟de, “kırsal 

kalkınma tedbirleri”, “risk ve kriz yönetimi”, “diğer yardım türleri” adları altında 

düzenlenen yardımlar için ayrı bildirim formları düzenlenmektedir. 

 

                                                 
189
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Kırsal kalkınma önlemleri kapsamındaki yardımlara iliĢkin olarak ayrı ayrı aĢağıdaki 

yardımlar için hazırlanmıĢ formlar vasıtasıyla yardım verilmektedir
191

: 

 Tarım Bilgi Kâğıdı. 

 Çiftliklere yatırım yardımları. 

 Tarımsal ürünlerin iĢlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili yatırım yardımları. 

 Tarımsal çevre ve hayvan refahı yardımları. 

 Natura 2000 ödemeleri ve 2000/60/EC sayılı direktife bağlı ödemeler. 

 Bazı alanlardaki olumsuzlukların telafisine yönelik yardım. 

 Standartların karĢılanmasına yönelik yardım. 

 Genç çiftçilerin iĢ kurmaları için yardım. 

 Erken emeklilik veya tarımsal faaliyetlerin durdurulmasına yönelik yardım. 

 Üretici gruplarına yönelik destekler 

 Arazilerin yeniden parsellenmesine yönelik yardım. 

 Kaliteli tarımsal ürünlerin üretilmesini ve pazarlanmasını teĢvik edici yardım. 

 Tarım sektörüne teknik destek sağlama amaçlı yardım. 

 Çiftlik hayvanları sektörüne yönelik yardım. 

 Ege adaları ve Birliğin uzaktaki bölgelerine iliĢkin yardım. 

 

Risk ve Kriz Yönetimi kapsamındaki yardımlar bakımından ise ayrı ayrı kullanılmak 

üzere aĢağıdaki yardımlar için hazırlanmıĢ formlar ile yardım verilmektedir.
192

 

 Tarımsal üretimde veya tarımsal üretim araçlarında meydana gelen zararların 

telafisine yönelik yardım. 

 Hayvan ve bitki hastalıkları ile mücadele için yardım. 

 Sigorta primi ödemelerine yönelik verilen yardım. 

 Üretim, iĢleme ve pazarlama kapasitesinin kapatılmasına iliĢkin yardım. 

Diğer destekler kapsamında ise, aĢağıdaki yardımlar için hazırlanmıĢ formlar ile yardım 

verilmektedir:
193

 

 Tarımsal ürünlerin tanıtımına yönelik yardım. 
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 2003/96/EC Sayılı Direktif kapsamındaki vergi muafiyetiyle iliĢkili yardım. 

 Ormancılık sektörüne yönelik yardımlar. 

3.3 Kullanılan Diğer Formlar 

 

“Kullanılan diğer formlar” baĢlığı altındaki formlar, aĢağıda belirtilen yardımların 

verilmesi için kullanılmak üzere hazırlanmıĢtır. 
194

 

 Zor durumdaki iĢletmelerin kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için 

yardım. 

 Eğitim yardımı. 

 Ġstihdam yardımı. 

 AraĢtırma, geliĢtirme yardımları. 

* Bir program halindeki yardımlar. 

* Bireysel haldeki yardımlar. 

 Sermaye riski yardımı. 

 Bölgesel yardım. 

 Küçük ve Orta Ölçekli iĢletmelere yönelik yardım. 

Bu formların uygun Ģekilde doldurulmaması, bildirimin, eksik olması gerekçesi ile geri 

dönmesine yol açacaktır. TamamlanmıĢ form, ilgili devletin Daimi Temsilcisi 

tarafından Komisyon Genel Sekreterliği‟ne hitaben düzenlenerek kâğıt üzerinde 

Komisyon‟a ulaĢtırılacaktır. 

 

3.4 SadeleĢtirilmiĢ Bildirim Formu 

 

SadeleĢtirilmiĢ bildirimde kullanılan formdur. 

 

3.5 Yıllık Rapor Formu 

 

Mevcut devlet yardımı için standartlaĢtırılmıĢ bir yıllık rapor formatı bulunmaktadır. Bu 

format, tarım sektörüne uygulanmaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                                                              

TÜRKĠYE’DE DEVLET YARDIMLARI VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ SÜRECĠNDE 

TÜRKĠYE’NĠN UYUMU 

 

 

1 Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Devlet Yardımları Sistemi 

 

ATA‟da açıkça belirtilmemiĢ olsa da, bir ülkenin AB‟ye üye olması; katılımı 

hedefleyen bir anlaĢma yapılmasını, öngörülen geçiĢ dönemi sonunda AB 

müktesebatının tamamının üstlenilmesini ve ortak politikaların benimsenmesini 

gerektirmektedir. Rekabet politikası ve onun alt kolu olan devlet yardımları bu 

kapsamda önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum, Türkiye‟nin ulusal yardım 

politikalarında bir değiĢiklik öngörmemekte ancak, yapılabilecek yardımların Ortak 

Pazar hedefine aykırı olmamasını gerektirmektedir.
195

 

 

1957 yılında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Fransa ve Ġtalya tarafından 

kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu‟na (AET) ülkemizin ilk üyelik baĢvurusu 1959 

yılında gerçekleĢtirilmiĢtir.
196

 Bu ilk talebimiz Topluluk tarafından, ülke ekonomisi ve 

kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı 

gerekçesiyle geri çevrilmiĢ ancak tam üyelik koĢulları gerçekleĢinceye kadar geçerli 

olmak üzere bir ortaklık anlaĢması imzalanması önerilmiĢtir. 1963‟te “Türkiye ile 

Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan AnlaĢma” olan Ankara 

AnlaĢması imzalanmıĢtır.
197

 Türkiye-AB iliĢkilerin temeli bu anlaĢma ile atılmıĢtır. Bu 

ortaklık iliĢkisi çerçevesinde öncelikle taraflar arasında gümrük birliği oluĢturularak 

ortak Pazar politikalarının yakınlaĢtırılması amaçlanmakta, Türkiye‟nin AnlaĢma‟dan 

doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde üyeliğin söz konusu 

olabileceği belirtilmektedir. Türkiye-AB arasındaki iliĢkilerin, gümrük birliğini de 
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kapsayacak Ģekilde geliĢtirilmesini hedefleyen Ankara AnlaĢması, bir Ortaklık 

AnlaĢması olarak kabul edilmektedir.
198

 

 

1973 yılındaki Katma Protokol ve 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile 

ekonomik ve ticari yakınlaĢma pekiĢtirilmiĢ ve 1999-Helsinki Zirvesi‟nde ülkemize 

“aday ülke” statüsü verilmesi ile bu yakınlaĢma siyasi ve sosyal bir boyut kazanmıĢtır. 

Bu doğrultuda hazırlanan KOB ile iliĢkilerimiz hız kazanmıĢ ve 1/95 sayılı OKK ile AB 

ile Türkiye arasında Gümrük Birliği tesis edilmiĢtir. KOB‟daki yükümlülüklerimizin 

kapsamı Mart 2001‟de Resmi Gazete‟de yayımlanan Ulusal Programda belirlenmiĢtir. 

Bu tarihten itibaren, Türkiye, AB Müktesebatını üstlenmek amacıyla gerekli 

incelemeleri, yasal değiĢiklikleri yapacağı yoğun ve dinamik bir sürece girmiĢtir. Söz 

konusu antlaĢma, protokol ve kararlar, Türkiye‟yi AB‟ye mevzuat açısından yaklaĢtırma 

amacıyla ortaya konulan hükümleri içermektedir.
199

 

 

1.1 Tarihçe 

 

Türkiye‟de uygulanan devlet yardımının temelleri, 19. yüzyılın sonlarında atılmıĢtır. Ġlk 

ciddî devlet yardımı uygulaması Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun son döneminde çıkarılan 

“Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatı”dır
200

. Cumhuriyet‟in ilk dönemlerinde serbest 

giriĢim ön plana çıkartılmaya çalıĢılmıĢ, özel sektör yatırımlarına ağırlık verilmesi 

amaçlanmıĢtır. 1923 yılında yapılan Ġzmir Ġktisat Kongresi‟nde sanayinin teĢvik 

edilmesiyle ilgili önemli kararlar alınmıĢtır. Ancak özel sektörde yeterli sermaye 

birikimi olmadığından ve iĢgücünün azlığı gibi nedenlerle teĢvik politikaları istenilen 

seviyede baĢarıya ulaĢmamıĢtır.
201

 1932‟den sonra Karma Ekonomik Sistem 

benimsenerek sanayileĢme konusunda devletin ekonomiye doğrudan müdahaleleri 

olmuĢtur. Sanayi geliĢimi ve yatırımlar, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve iktisadi devlet 
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Kararları, Hazine MüsteĢarlığı, Ankara, 2003, s.1. 
200
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Ġstanbul 1979, s. 6. 
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teĢekkülleri eliyle gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢ; bu doğrultuda Sümerbank, Etibank, 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikası ĠĢletmeleri, Türkiye 

Demir Çelik ĠĢletmeleri, Petrol Ofisi ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi çok 

sayıda kamu iktisadi teĢebbüsü kurulmuĢtur.
202

 

 

Özel sektör geliĢimini amaçlayan politikalar 1950‟li yıllarda yürürlüğe konulmaya 

baĢlanmıĢ, yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek amacıyla liberal ekonomi anlayıĢı ile 

hareket edilerek ilk teĢvik kanunları çıkarılmıĢtır.
203

 Yabancı Sermayeyi TeĢvik 

Kanunu, Turizm Endüstrisi TeĢvik Kanunu, Maden Kanunu, ġeker Kanunu, Gider 

Vergileri Kanunları ve Petrol Kanunu gibi kanunlar bu dönemde çıkarılmıĢtır.
204

 1950–

60 yılları arasında tarımsal üretimi teĢvik edici destekleme alımlarına baĢlanmıĢ, altyapı 

yatırımları hızlandırılmıĢ ve özel sektörün yatırım yapmayı tercih etmediği alanlara 

devlet eliyle yatırımlar yapılmıĢtır. Bu dönemin teĢvik sisteminde, mevzuat ve 

uygulayıcı kuruluĢlar açısından, bir dağınıklık hâkimdir. Bu dönemde özel sektör 

yatırımlarına yardımcı olmak ve bunların finansman ihtiyacını karĢılamak amacıyla 

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası kurulmuĢ ve özel sektörün kullanabileceği kredi 

imkânları artırılmaya çalıĢılmıĢtır.
205

 

 

1960–1980 yılları arasında, yerli sanayiyi uluslararası rekabete karĢı koruma amacı 

güdülerek sanayi ve ekonomi politikalarında korumacılık ve ithal ikameciliği 

uygulanmıĢtır.
206

 1960 sonrasında ekonomide planlı dönem baĢlamıĢtır. Bu amaçla 

1962‟de Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) kurulmuĢ, onun tarafından hazırlanan 

Kalkınma Planları ile bölgeler ve sektörler arası geliĢmiĢlik farklarının azaltılması ve 

ülkenin kullanılabilir tüm kaynakları toplum yararına en iyi Ģekilde kullanılarak sosyal 
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ve kültürel kalkınmanın gerçekleĢtirilmesi yönünde çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bu 

çerçevede özel sektör için teĢvik tedbirleri uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Sanayi sektörüne 

gerekli orta ve uzun vadeli finansman ihtiyacının karĢılanmasına yönelik olarak Sınaî 

Yatırım ve Kredi Bankası ile Devlet Yatırım Bankası kurulmuĢtur.  

 

1967 yılına kadar çeĢitli kamu kurumları tarafından yürütülmekte olan devlet yardımı 

uygulamaları, bu yıldan itibaren DPT MüsteĢarlığı‟na bağlanmıĢtır. Daha sonra, Ticaret 

Bakanlığı bünyesine alınan teĢvikler 1972 yılında ikiye ayrılmıĢ; “proje değerlendirme 

ve yatırım teĢvikleri” Sanayi Bakanlığı‟na bağlanırken, ihracata iliĢkin teĢvikler ise 

Ticaret Bakanlığı‟na bağlanmıĢtır. 1980 yılında iki kurum bir araya getirilerek tekrar 

DPT‟ye bağlanmıĢtır.
207

 

 

1980 yılındaki 24 Ocak Ekonomik kararlarının uygulanmasıyla para, kredi ve döviz 

politikaları ile ithalat mevzuatında esaslı düzenlemeler yapılmıĢ, ekonomide önemli 

yapısal değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Ġthal ikamesine dayalı sanayileĢme stratejisi 

terk edilip, ihracata dönük, dıĢa dönük sanayileĢme stratejisine geçilmiĢtir. Bu 

doğrultuda ihracat ve ihracata dönük sanayileĢme desteklenmeye baĢlanmıĢ; ihracatın 

geliĢimi için de vergi muafiyeti ve nakdî yardımları içeren yatırım teĢvikleri yürürlüğe 

girmiĢtir. Devlet kamu iktisadi teĢekkülleri(KĠT)‟ni özelleĢtirerek veya serbest piyasa 

koĢullarına uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayacak Ģekilde yeniden 

yapılandırarak, bazı temel mallar hariç, fiyatların serbest olarak belirlenmesini 

hedeflemiĢtir. Özel sektörün dıĢ rekabete yönelik, ileri teknoloji içeren ve dıĢa dönük 

bir yapıya kavuĢturulması amaçlanmıĢtır.  

 

1980 yılına kadar ithal ikamesine dayalı ekonomi politikaları izlenmekte iken, 1980 

sonrası ihracata yönelik politikalar izlenmiĢ ve birçok teĢvik uygulaması yürürlüğe 

konmuĢtur. TeĢvik ile ilgili birimler 1991‟de DPT‟den alınarak genel müdürlük 

seviyesinde örgütlenip Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‟na bağlanmıĢtır. 1994 yılında 

ise yeniden ikiye ayrılıp ihracat ile ilgili birimler DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġhracat Genel 

Müdürlüğü‟ne; yatırımla ilgili birimler ise Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama 

Genel Müdürlüğü‟ne bağlanmıĢtır. Bu değiĢikliğin nedeni, 1995 yılında DTÖ‟ nün 
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kurulması ve Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği‟nin tamamlanması sonrasında, 

devlet yardımlarına yeni kurallar uygulanması gerekliliğidir.
208

 

 

1995‟den sonra yatırım amaçlı devlet yardımları büyük oranda ortadan kaldırılmıĢ, 

vergi muafiyet ve istisnalarından oluĢan sistemler yürürlüğe girmiĢtir. 

 

Türkiye‟de tüm teĢvikler merkezî hükümet tarafından verilmekte, bu konuda yerel 

yönetimlerin yetkisi bulunmamaktadır.
209

 Bu bakımdan Türkiye‟deki devlet yardımı 

sistemi merkezi bir yapıya sahiptir. Türkiye‟deki devlet yardımı uygulamaları kalkınma 

plan ve hedeflerini gerçekleĢtirmeyi, bölgelerarası dengesizlikleri gidermeyi, sermayeyi 

tabana yaymayı, istihdam yaratmayı, ileri teknolojileri kullanmayı, KOBĠ‟leri 

desteklemeyi ve Türk firmalarının uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı 

amaçlamaktadır.
210

 

 

Türkiye‟de devlet yardımlarını yeknesak bir uygulama içine sokacak ve denetleyecek 

bir sistem halen oluĢturulamamıĢ olup halen devlet yardımları alanında birbirinden 

bağımsız faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluĢ bulunmaktadır. Yerli ve yabancı 

yatırımlara Hazine MüsteĢarlığınca, ihracat destekleri ve serbest bölge muafiyetleri DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığınca, ihracat kredi ve sigortası Eximbank tarafından, KOBĠ‟lere 

sağlanan kredi ise, Halk Bankası A.ġ. tarafından verilmektedir.
211

 Kalkınma Bankası, 

Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK), Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Dairesi BaĢkanlığı (KOSGEB) gibi kuruluĢlar da bu 

sistem içinde yer alan diğer kuruluĢlardır. 

 

Türkiye‟de devlet yardımları uygulamada yatırım ve ihracat alanlarına göre 

sınıflandırmaktadır.
212
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1.2  Türkiye’de Devlet Yardımlarının Sınıflandırılması 

 

1.2.1 Yatırım yardımları  

 

Türkiye‟de devlet yardımlarının verildiği alanlarından birisi yatırımlardır. Ülkemizdeki 

yatırım yardımlarının baĢlıca özelliği merkezî yapıda olmasıdır. Son yıllarda, doğrudan 

nakdî olarak verilen teĢvikler, istisnalar dıĢında uygulamadan kaldırılmıĢ ve vergi 

teĢviklerinin ağırlıklı olduğu genel teĢvik uygulaması benimsenmiĢtir. Bunda, kamu 

gelir- gider dengesindeki sorunların yanı sıra, DTÖ ve AB‟ye karĢı Türkiye‟nin 

yükümlülüklerinin büyük etkisi bulunmaktadır.
213

 

  

Yatırım yardımları Ģeklinde verilen devlet yardımları uygulamaları halen birden çok 

karar ve tebliğde yer alan usul ve esaslara göre yürütülmektedir.
214

 Bu konudaki 

mevzuat, ülke çapında yapılan yatırımları kapsayan genel nitelikli ve bölgesel amaçlı 

yardımlar olmak üzere iki ana baĢlık altında toplanmıĢtır. 

 

1.2.1.1 Genel amaçlı yatırım yardımları 

 

Temel dayanak, yürürlükte olan “Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları TeĢvik 

Fonu Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin 

Tebliğ"dir.
215

 Bu sistem, teĢviklerden yararlanmak için çeĢitli eĢikler veya Ģartlar 

öngörmüĢ; ancak bu Ģartlara ve eĢiklerle belirlenen oranlara uyulması halinde yatırım 

teĢvikine izin vermiĢtir. Ayrıca yatırımların yeni teknoloji getirmesi ve uluslararası 

rekabet gücünü arttıracak nitelikte olması gerekmektedir. 
216

 

Genel amaçlı yatırım yardımlarının baĢlıcaları Ģunlardır: 

 

 

                                                 
213

 DPT, Türkiye- AT Mevzuat Uyumu Sürekli Ġhtisas Komisyonu Raporları, Devlet Yardımları Alt 

Komisyonu, DPT Özel Ġhtisas Komisyonları Yayını, Cilt:1, Ankara 1995, s.38,  KÖKSAL, 2002 a, s.77. 
214

 ABGS, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programı, Avrupa Birliği 

Genel Sekreterliği, Ankara, 2001, s.151; YARDIMCI Atilla M, “Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkileri Ve 

Devlet Yardımlarına ĠliĢkin Düzenlemelerde Yer Alan Temel Kavramlar”, T.C. BaĢbakanlık Hazine 

MüsteĢarlığı TeĢvik Ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği‟nde Devlet Yardımları Kurallarını 

Belirleyen Çerçeve Ve Ġlke Kararları, Ankara, 2003, s. 3. 
215

 18.02.2001 tarih ve 24322 sayılı Resmî Gazete. 
216

 ĠNECĠ, 1993, s. 213.; KÖKSAL, 2002 a, s. 77. 
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1.2.1.1.1 Yatırım indirimi 

Yatırım indirimi ile Gelir ve Kurumlar Vergisi‟nden indirim imkânı sağlanmaktadır.
217

 

 

1.2.1.1.2 Gümrük muafiyeti 

 

Devletin ithal edilecek yatırım mallarına veya hammaddelere uygulanan gümrük vergi 

ve resimlerinin tamamını veya bir kısmını tahsil etmemesi Ģeklinde uygulanır. Yatırımın 

maliyetini hafifleten bir tür vergi desteğidir.
218

 Bu muafiyet Gümrük Birliği‟nden sonra 

anlamını büyük ölçüde kaybetmiĢtir.
219

 

 

1.2.1.1.3 Katma değer vergisi istisnası 

 

Yatırım kapsamında yer alan makine ve teçhizata Katma Değer Vergisi(KDV) istisnası 

uygulanmaktadır. 

 

1.2.1.1.4 Vergi, resim ve harç istisnası 

 

Bürokrasi ve zaman kaybının önlüne geçilmesi amacıyla kredi kullanımında ve sermaye 

artırımında tahsil edilen damga vergisi ve harçlardan istisna imkanı sağlanmaktadır. Bu 

istisnaların maddi tutarı çok düĢük orandadır. 

 

1.2.1.1.5 KOBĠ teĢvik mevzuatı 

 

Yatırım teĢvikleri kapsamında KOBĠ‟lere Halk Bankası tarafından ucuz krediler 

verilmektedir. Ayrıca KOBĠ Destek Sistemi‟yle de bölgesel açıdan farklılaĢtırılmıĢ 

düzeylerde yardım verilmektedir.
220

 

 

 

                                                 
217

 KESMEN, 2001, s.95. 
218

 ĠNECĠ, 1993, s.215-222. 
219

Rekabet Kurumu, “Ulusal Programda Devlet Yardımlarının Konumu”, Rekabet Bülteni, HSC 

Yayınları, Sayı:11, Ankara, 2004, s.57. 
220

 ÖZKARABÜBER, 2003, s. 55. 
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1.2.1.2 Bölgesel amaçlı yardımlar 

 

Ülkemizin ihtiyaçları gözetilerek, ülke ortalamasına göre geliĢmemiĢ kabul edilen 

bölgelerdeki istihdam sorununun ve ekonomik sıkıntıların çözülmesi, bölgesel 

farklılıkların giderilmesi gibi amaçlarla bu bölgelere yatırım yapılması ve bu çerçevede 

yapılacak yatırımların uluslararası yükümlülüklere aykırı olmayacak Ģekilde 

desteklenerek yönlendirilmesi gerekmektedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve 

Yatırımları TeĢvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ de bu amaçla 

hazırlanmıĢtır. Bu tebliğe göre Türkiye üç bölge olarak sınıflandırılmıĢ ve bu 

sınıflandırma esas alınarak yatırımların farklı ağırlıklarda desteklendiği bir sistem 

düzenlenmiĢtir. Bu düzenlemenin AB‟deki bölgesel yardım politikasına benzer özellikte 

olduğu düĢünülmektedir. Bu sistemde yatırım yardımları bünyesinde bölgelerin; 

GeliĢmiĢ Yöreler, Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) ve Normal Yöreler olmak 

üzere üçe ayrıldığı görülmektedir.
221

 

 

Türkiye‟deki bölgesel yardım sisteminin AB‟deki bölgesel yardım sistemine bazı 

yönleriyle benzediği düĢünülmektedir.
222

 Her iki sistemde de yardımların 

sınıflandırılması bölgenin geliĢmiĢliği dikkate alınarak yapılmaktadır. Böylece, devlet 

desteği, kalkınmada öncelikli yörelerde en yüksek, geliĢmiĢ yörelerde en düĢük 

seviyede olmaktadır. Ayrıca, geliĢmiĢ bölgelerden kalkınmada öncelikli yörelere fabrika 

taĢınması da teĢvik edilmektedir.
223

 

 

GeliĢmiĢ yörelerde verilecek yatırım yardımları belirli amaçlarla sınırlandırılmıĢtır. 

Buna göre, elektrik enerjisi yatırımları, Ar- Ge, tasarım, yeni ürün ve model 

geliĢtirmeye yönelik yatırımlar, teknoloji, tersane ve teknopark yatırımları söz konusu 

olduğunda geliĢmiĢ bölgelere yatırım yardımı verilebilmektedir. Devlet desteği 

kalkınmada öncelikli yörelerde en yüksek, geliĢmiĢ yörelerde en düĢük seviyede 

verilmektedir. 

                                                 
221

 GeliĢmiĢ yöreler kapsamında Ġstanbul ve Kocaeli sınırları ile Ankara, Ġzmir, Bursa, Adana ve Antalya 

BüyükĢehir Belediye sınırları dahil edilmiĢ; kalkınmada öncelikli yöreler, köyler ve Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen yöreler; normal yöreler olarak da önceki iki sınıflandırma kapsamı dıĢında kalan 

yöreler olarak ifade edilmiĢtir. 
222

 PINAR ve ĠNCE ARIKAN, 2003, s.104. 
223

 ÖZKARABÜBER, 2003, s. 56. 
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1.2.1.2.1 Yarım kalmıĢ veya iĢletme sermayesi yetersizliği nedeniyle faaliyete 

geçememiĢ yatırımların ekonomiye kazandırılmasına dair karar ile 

sağlanan yardımlar 

 

Geri kalmıĢ illerde tamamlanamamıĢ yatırımların tamamlanması ya da tamamlanmıĢ 

olup da iĢletme sermayesi temin edilememesi yüzünden faaliyete geçememiĢ 

yatırımların ekonomiye kazandırılması ve geri kalmıĢ bölgelerde ekonomik canlılığın 

sağlanması amacıyla verilen yardımlardır. Geri kalmıĢ illerdeki çırçır ve paketleme 

dıĢında imalat, tarım, sağlık ve eğitim alanlarındaki yarım kalmıĢ yatırımlara bu yardım 

verilebilir. 

 

1.2.1.2.2 Enerji desteği 

 

99/12478 sayılı Karar uyarınca yatırım teĢvik belgesine sahip iĢletmelere, enerji sıkıntısı 

ve altyapı eksikliğinin yoğun olarak yaĢandığı yerlerde, yatırım tamamlandıktan sonra 

üç yıl süre ile ilk yıl için %50, ikinci yıl için %40 ve üçüncü yıl için ise %25 oranında 

indirimli enerji verilebilmektedir. Bu uygulama ile söz konusu bölgelerdeki ekonomik 

ve sosyal istikrarın sağlanması ve ekonomik canlılığın artırılması amaçlanmaktadır.
224

 

 

1.2.1.2.3 Doğal afetten zarar gören yatırımların ekonomiye kazandırılması  

 

99/13717 sayılı Karar uyarınca depremde hasar gören tesis, makine ve teçhizat 

değerinin yarısı kadar tutar kredi olarak verilebilmektedir.
225

 Böylece, depremden zarar 

görmüĢ iĢletmelerin yeniden faaliyete geçebilmeleri ve ekonomik hareketliliğin tekrar 

sağlanması hedeflenmektedir. 

  

1.2.2 Ġhracat yardımları 

 

Ġhracat yardımlarının temel amaçları, KOBĠ‟ler baĢta olmak üzere, iĢletmelerin ihracata 

yönelik faaliyetlerini üretim ve pazarlama aĢamalarında desteklemek, uluslararası 

                                                 
224

 PINAR ve ĠNCE ARIKAN, 2003, s.106. 
225

 Rekabet Kurumu, 2004,  s.58. 
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pazarlarda karĢılaĢtıkları sorunları gidermek ve uluslararası pazardaki rekabet güçlerini 

artırmaktır. Ġhracatı teĢvik eden faaliyetlerden Ġhracat Genel Müdürlüğü sorumludur. 

 

AB‟ye uyum doğrultusunda Ġhracata Yönelik Sübvansiyonlar AnlaĢması yapılmıĢ ve 

AB mevzuatına paralel tebliğler çıkarılmıĢtır.
226

 Sübvansiyonlar AnlaĢması kapsamında, 

ihracat yapan iĢletmelere doğrudan nakdî yardım verilmesi usulü yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. Çıkarılan tebliğler ile, AR-GE projelerini desteklemeye yönelik 

yardımlar, çevre maliyetlerini karĢılamaya yönelik yardımlar, KOBĠ ve dıĢ ticaret 

Ģirketlerine yönelik pazar araĢtırması yardımı, yurt dıĢı fuarlara katılımı desteklemeye 

yönelik yardımlar, uzmanlaĢmıĢ uluslararası yerli fuarların desteklenmesine yönelik 

yardımlar ile ilgili düzenlemeler getirilmiĢtir. 

 

AR-GE faaliyetleri konusunda TÜBĠTAK ile çevrenin korunması konusunda Türk 

Teknoloji GeliĢtirme Vakfı(TTGV) öne çıkmaktadır.
227

 

 

2 Devlet Yardımları Konusunda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyumu 

 

Türkiye‟nin devlet yardımları konusunda AB‟ye uyumu sürecinde yaĢadığı geliĢimin ve 

üzerine düĢen yükümlülüklerin anlaĢılabilmesi için Katma Protokol, 1/95 Sayılı 

Gümrük Birliği‟ni kuran Karar, Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program ve Ġlerleme 

Raporları‟nın incelenmesi gereklidir. 

 

2.1 Gümrük Birliği Süreci 

 

2.1.1 Hazırlık Dönemi ve GeçiĢ Dönemi 

 

Türkiye-AB iliĢkilerinin temelini teĢkil eden Ankara AnlaĢması ortaklık iliĢkisinin 

esaslarını belirlerken, bir gümrük birliğinin “gittikçe geliĢen Ģekilde” kurulmasını 

                                                 
226

 98/10 Sayılı AR-GE Tebliği, 97/5 Sayılı Çevre Yardımı Tebliği, 97/6 Sayılı Pazar AraĢtırması Tebliği, 

97/9 sayılı YurtdıĢı Ofis- Mağaza Yardımı Tebliği, 2000/1 Sayılı Ġstihdam Yardımı Tebliği, 2000/2 Sayılı 

Eğitim Yardımı Tebliği, 2001/4 Sayılı YurtdıĢı Fuar Yardımı Tebliği, 2003/3 Sayılı Marka Yardımı 

Tebliği, 95/7 Sayılı Yurtiçi Fuar Yardımı Tebliği. 
227

 ESĠN, 2000, s.19. 
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öngörmüĢtür.
228

 Bu çerçevede, ortaklık iliĢkisinin “hazırlık dönemi”nde uygulanacak 

hükümleri de belirlemiĢtir.
229

 

 

“GeçiĢ dönemi” olarak kabul edilen ikinci aĢamada ise, 1973 tarihli Katma Protokol ile     

Gümrük Birliği‟ne ve Türkiye‟nin ekonomi politikasının Topluluk politikaları ile 

uyumlaĢtırılmasına iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir.
230

 Katma Protokol, bir uluslararası 

anlaĢma özelliği taĢıyan Ankara AnlaĢması‟nın tamamlayıcısı olup, ona dayanılarak 

akdedilen bir uygulama anlaĢması niteliği taĢımaktadır. 

 

Katma Protokolün devlet yardımlarını düzenleyen 43/2. maddesine göre:  

“Geçiş döneminde Türkiye, Topluluğu kuran Anlaşma’nın 92/3(a) maddesinde(yeni 

madde 87) öngörülen durumda sayılır. Bu bakımdan Türkiye'nin ekonomik 

kalkınmasına yönelen yardımlar, alış veriş şartlarını Akit tarafların ortak çıkarına 

aykırı düşecek ölçüde değiştirmedikçe, Ortaklığın iyi işlemesi ile bağdaşır kabul edilir. 

Geçiş Döneminin sonunda, Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin o tarihteki ekonomik 

durumunu göz önünde bulundurarak, yukarıdaki bentte öngörülen hükmün uygulanma 

süresinin uzatılmasının gerekip gerekmeyeceğini kararlaştırır.” 
231

 

 

Söz konusu madde hükmünden de anlaĢıldığı üzere, ATA‟nın 87/3(a) maddesine 

doğrudan atıf yapılmıĢtır. Bu çerçevede ilgili bent gereği Türkiye‟nin, “yaĢam düzeyi 

anormal derecede düĢük olan ya da önemli bir iĢsizliğin hüküm sürdüğü bölgeler” 

kapsamında, az geliĢmiĢ bir bölge olarak değerlendirildiği görülmektedir.
232

 

 

                                                 
228

 DPT, Avrupa Topluluğuna ĠliĢkin Temel Belgeler - Ankara AnlaĢması ve Katma Protokol, Avrupa 

Topluluğu ile ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü, Cilt:2, 1993 Ankara, s: 6. 
229

 Ankara AnlaĢması‟nda devlet yardımlarına iliĢkin bir hüküm bulunmamakta birlikte, AnlaĢma‟nın 16. 

maddesinde Topluluğu kuran Roma AnlaĢması‟nın rekabete iliĢkin hükümlerinin Ortaklık iliĢkisinde esas 

alınacağı belirtilmektedir. 
230

 Katma Protokol; 21 Temmuz 1971 tarihinde imzalanıp, 1 Eylül 1971‟de yürürlüğe girmiĢtir. 
231

 DPT, Avrupa Topluluklarına ĠliĢkin Temel Belgeler, Ankara AntlaĢması ve Katma Protokol,1993, 

s:78. 
232

 AET AnlaĢması‟nın ilgili 92. maddesinin (a) bendi yaĢam standardının anormal ölçüde düĢük olduğu 

veya ciddî istihdam sorunu ile karĢı karĢıya bulunan bölgelere iliĢkin otomatik olmayan bağdaĢma 

rejimine tabi devlet yardımlarına iliĢkindir. KoĢullu olarak Ortak Pazar ile Uyumlu Devlet Yardımları 

baĢlığında da yer verildiği üzere, bu hüküm kapsamında değerlendirilen yardımların yürürlüğe 

konulabilmeleri için Komisyon‟a bildirimleri gerekmektedir. 
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Bu atıf nedeniyle, geçiĢ döneminde Türkiye‟nin verdiği tüm devlet yardımlarının Ortak 

Pazar ile bağdaĢtığı düĢünülmemelidir. Ġlgili maddenin son cümlesinden ortak çıkara 

aykırı düĢebilecek yardımların verilemeyeceği ve Türkiye‟nin bütünü için uygulanan 

mutlak bir muafiyetin söz konusu olamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

2.1.2 Son Dönem 

 

Ankara AnlaĢması‟na göre Ortaklık iliĢkisindeki “Son Dönem” gümrük birliğine 

dayanır ve akit tarafların ekonomi politikaları arasındaki koordinasyonu 

güçlendirmesini gerektirir. 1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren 1/95 sayılı OKK, 

gümrük birliği sürecinin son dönemini düzenlemektedir. 

 

OKK‟nın 34/1. maddesine göre; 

“Topluluk üyesi devletlerin veya Türkiye'nin herhangi bir biçimde devlet kaynaklarını 

kullanarak sağladıkları ve belli girişimlerin kayırılması veya belli ürünlerin üretiminin 

özendirilmesi suretiyle rekabeti aksatan veya aksatma tehlikesi taşıyan her türlü 

yardım, Topluluk ile Türkiye arasındaki ticareti etkilediği ölçüde Gümrük Birliği'nin iyi 

işleyişiyle bağdaşmaz.” 
233

 

 

OKK‟nın devlet yardımına iliĢkin söz konusu maddesi, “Gümrük Birliği ile 

bağdaĢabilirlik” kavramını getirerek, ATA‟nın 87. maddesindeki “Ortak Pazar ile 

bağdaĢabilirlik” kavramına uygun bir düzenleme yapmıĢtır.
234

 

 

Devlet yardımıyla ilgili genel kural, devlet yardımının yasak oluĢudur. Ancak OKK‟da 

bu genel kurala yönelik istisnalar da düzenlenmiĢtir. ATA‟nın Ortak Pazar ile otomatik 

olarak bağdaĢan yardımlara iliĢkin 87/2 ve otomatik olmayan bağdaĢma sistemine tabi 

yardımlara iliĢkin 87/3. maddelerinin içerikleri OKK‟da da korunmuĢtur. Bu çerçevede 

OKK‟da, Gümrük Birliği‟nin iĢleyiĢi ile “bağdaĢan” ve “koĢullu olarak bağdaĢan” 

yardım türleri Ģeklinde düzenleme yapılmıĢtır.  

                                                 
233

 Türkiye- AT Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gayriresmi 

tercümesi, kaynak: internet belgesi, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/AB/ABKurumsalDb/1-

95.pdf (EriĢim:01.09.2008) 
234

 ESĠN, 2000, s. 91. 
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Bunun yanı sıra, OKK‟nın 34/2 (d) maddesi, ATA‟nın 87. maddesinden farklı geçici bir 

düzenleme yaparak Türkiye için özel istisnalar getirmiĢtir. Buna göre; 

 

“Topluluk ile Türkiye arasındaki ticaret koşullarını, ortak çıkara aykırı düşecek ölçüde 

etkilememek kaydıyla, OKK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl süreyle 

Türkiye’nin göreli az gelişmiş bölgelerini ekonomik açıdan desteklemek için verilen 

yardımlar gümrük birliği ile bağdaşır kabul edilmiştir”. 

 

1/95 sayılı Karar‟da genel olarak Kurucu AnlaĢma‟ya benzer düzenlemeler getirilmiĢtir. 

Farklı olarak, Gümrük Birliği‟nin iĢleyiĢi ile doğrudan uyumlu kabul edilecek yardımlar 

arasına bu hükümle getirilen yardımlar da eklenmiĢtir. Madde hükmü dikkatle 

incelendiğinde, yardımlar için bir takım sınırlamaların öngörülmüĢ olduğu 

görülmektedir. Öncelikle, yardımın, Türkiye‟nin göreli az geliĢmiĢ bölgelerine 

verileceği belirtilmektedir. Buradaki az geliĢmiĢlik değerlendirmesi, AB ortalamasına 

göre değil, Türkiye ortalamasına göre yapılmaktadır.
235

 Diğer bir sınırlama, bu yardımın 

OKK‟nın yürürlüğe girmesinden itibaren ilk beĢ yıl süreyle verilmesindedir. Bu 

düzenleme sayesinde Türkiye, Gümrük Birliği‟nin ilk beĢ yılında az geliĢmiĢ 

bölgelerine yardımda bulunabilme olanağına sahip olmuĢtur. Öngörülen Ģartlara uygun 

biçimde yardım verildiği sürece, AB‟nin herhangi bir itiraz ve karĢı tedbir için haklı 

gerekçesi yoktur. Yardımın az geliĢmiĢ bölgelerde uygulanması, ekonomik kalkınmayı 

hedeflemesi ve ticaret koĢullarını bozmaması gereklidir. Ayrıca, Türkiye-AB arasındaki 

ticarette bu tür bir yardım uygulanması sonucunda, ortak çıkarlara ters düĢmeyecek 

derecedeki olumsuz etkilenmeler meydana gelecek olsa bile, bu durum, hükmün ihlali 

anlamına gelmemektedir.
236

 Bölgesel kalkınma için verilen bu tür yardımlara doğrudan 

muafiyet tanınması Türkiye lehine öngörülmüĢ bir durumdur. Buradaki 5 yıllık sürenin 

Ortaklık Konseyi tarafından uzatılabileceği öngörülmektedir.
237
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OKK‟nın 34/3. maddesi, ATA‟nın 87/3. maddesi ile aynı nitelikte düzenleme 

yaparak,
238

 yetkili organın onayı ile gümrük birliği ile bağdaĢır sayılabilecek yardımları 

düzenlemiĢtir.
239

 

 

OKK‟nın 34/3 (a) maddesi, Katma Protokol‟ün 43/2. maddesine doğrudan atıfta 

bulunarak, yaĢam standartlarının son derece düĢük olduğu veya iĢsizliğin ciddî 

boyutlara vardığı yörelerdeki ekonomik geliĢmeyi desteklemek amacıyla verilen 

yardımları düzenlemiĢtir. Katma Protokol‟ün kendisine atıf yapılan maddesi ise 

tarafların ortak çıkarına aykırı düĢecek ölçüde etkilemedikçe yapılan yardımların 

Ortaklığın iyi iĢlemesiyle bağdaĢabileceğini kabul etmektedir. Sonuç olarak bu 

hükümlerin birlikte değerlendirilmesi ile alıĢveriĢ Ģartlarını akit tarafların ortak çıkarına 

aykırı düĢecek ölçüde etkilemedikçe
240

 yaĢam standardının son derece düĢük olduğu 

veya iĢsizliğin ciddî boyutlara vardığı ekonomik yörelerdeki ekonomik geliĢmeyi 

destekleyen yardımların Gümrük Birliği‟nin iĢleyiĢi ile bağdaĢır sayılabileceği 

anlaĢılmaktadır.
241

 OKK‟nın 34/3 (a) maddesi, Katma Protokol‟ün 43/2. maddesinden 

farklı olarak, Türkiye‟nin bütününü az geliĢmiĢ bölge olarak kabul etmeyerek, Türkiye 

içinde AB kriterlerine göre belirlenecek az geliĢmiĢ bölgeleri kapsamına almıĢtır. Bu 

madde Türkiye için, Gümrük Birliği‟nin ilk beĢ yılından sonra, 34/2(d) maddesinin 

yerine iĢlemeye baĢlayacaktır.  

 

1/95 sayılı OKK‟nın, Kurucu AnlaĢma‟ya göre farklı düzenleme yaptığı baĢka bir 

durum da, Gümrük Birliği‟nin iĢleyiĢi ile otomatik olarak bağdaĢmayan fakat uyumlu 

kabul edilebilecek olan yardımlar açısından söz konusu olmaktadır. ATA‟nın 87/3 (c) 

maddesinde  “belirli ekonomik bölgeler veya belirli ekonomik faaliyetlerin geliĢimini 

kolaylaĢtırmak için yapılan yardımlar” Ģeklinde düzenlenen yardımlar, OKK‟da 

                                                 
238
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“Gümrük Birliği ile ortaya çıkan yapısal uyum gereklerinin yerine getirilmesini 

sağlamayı amaçlayan yardımlar” olarak düzenlenmiĢtir.
242

 Buna göre, OKK‟nın 34/3 (c) 

maddesi, ilk beĢ yıl boyunca, gümrük birliğinin kurulmasından doğan yapısal uyum 

gereklerinin yerine getirilmesine yönelik yardımların verilebileceğini belirtmektedir. 

Ortaklık Konseyi, ilk beĢ yılın sonunda bu hükmün iĢleyiĢini gözden geçirecektir.
243

 Bu 

madde, Türkiye için, ATA‟ dan farklı olarak ilave istisna getiren bir maddedir. Bu 

hükümler yalnız Türkiye için değil, AB için de geçerlidir.  

 

OKK‟nın 34/3 (d) maddesi, Topluluk ile Türkiye arasındaki ticaret koĢullarını ortak 

çıkara aykırı düĢecek ölçüde etkilememek Ģartıyla, belli ekonomik faaliyetlerin veya 

belli yörelerin ekonomisinin geliĢmesine yönelik yardımların, Gümrük Birliği‟nin 

iĢleyiĢi ile bağdaĢır sayılabileceğini düzenlemiĢtir. 

 

OKK‟nın 34/3 (f) maddesi, Ortaklık Konseyi‟nin belirleyebileceği diğer yardım 

kategorilerini düzenlemektedir. Bu madde ile Konsey‟in belirleyebileceği diğer yardım 

kategorilerine iliĢkin ATA‟nın 89. maddesine benzer nitelikte bir hüküm 

getirilmektedir. 

 

OKK‟nın 34/3. maddesi, ATA 87/3. maddesi gibi istisnalar getirmektedir. ATA 87/3. 

maddesindeki istisnaların Komisyon‟un takdir yetkisi dâhilinde uygulanacağı 88. 

maddede düzenlenmiĢtir. Ancak bu yetki OKK 34 ve devamı maddelerinden zımnen 

anlaĢıldığı üzere Ortaklık Konseyi‟ne verilmiĢtir. Ortaklık Konseyi‟nin takdir yetkisi 

Komisyon‟un takdir yetkisinden daha sınırlıdır.
244

 

 

Özetle, ATA‟nın 87/3 (e) maddesinde yeni yardım kategorileri belirlemede Konsey‟e 

verilen yetkinin Gümrük Birliği‟nde Ortaklık Konseyi‟ne verildiğini belirten (f) bendi 

dıĢında, OKK‟nın 34/3. maddesinin diğer bentleri, ATA 87/3. maddenin diğer 

bentleriyle aynıdır.  
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 88 

OKK‟nın 35, 36, 37 ve 38. maddeleri, genel olarak rekabete iliĢkin hükümlerin 

yürütülmesiyle ilgili düzenlemeler yapmaktadır. Bu kapsamda, 35. madde rekabete 

iliĢkin hükümlere aykırılık bulunması halinde dikkate alınacak kriterleri 

düzenlemektedir. Maddeye göre, bağdaĢabilirlik kurallarına aykırı uygulamalarda, ATA 

hükümlerinden, Komisyon Kararlarından, AB‟nin ikincil mevzuatından ve ATAD 

içtihatlarından oluĢan AB Müktesebatı referans alınacaktır.
245

 OKK‟nin 39/2 (c) ve (d) 

maddeleri gereği de, Türkiye AB‟nin devlet yardımlarına iliĢkin ikincil mevzuatını 

kabul etmiĢtir. 

 

OKK‟nın 37. maddesi, Ortaklık Konsey‟ine düzenleme yapma yetkisi vermektedir. 

Buna göre, Ortaklık Konseyi, Gümrük Birliği‟nin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl 

içinde, devlet yardımlarını da kapsamak üzere rekabete iliĢkin hükümlerin 

uygulanmasına iliĢkin bir uygulama kararı alacaktır. Uygulama kararının içeriğini 

oluĢturan kuralların Topluluğun mevcut kurallarına dayanacağı ve rekabetle ilgili her 

merciin rolünü belirleyeceği, madde hükmünde belirtilmektedir.
246

 Aynı maddenin 2 (b) 

bendine göre devlet yardımlarına iliĢkin uygulama kuralları olarak Gümrük Tarifeleri ve 

Ticaret Genel AnlaĢması(GATT) Sübvansiyonlar Kodu uygulanmaktadır. 

 

OKK‟nın 38. maddesi, 37. maddede ihtilafların çözümüne iliĢkin kuralların 

belirlenmesine dayanarak, Gümrük Birliği‟ne aykırı uygulamaların olması ve bu 

kurallar dâhilinde herhangi bir çözüme ulaĢılamaması durumunda baĢvurulacak 

tedbirleri düzenlemektedir. Buna göre, Gümrük Birliği ile bağdaĢmayan bir yardım 

verilmesi halinde, söz konusu uygulama karĢı tarafın çıkarlarını ciddi biçimde 

zedelediği veya zedeleme tehlikesi taĢıdığı ya da yerli sanayisine yönelik bir maddi 

zarar veya zarar tehdidi taĢıdığı takdirde, taraflar Gümrük Birliği Ortaklık 

Komitesi
247

‟nde gerçekleĢtirilecek  danıĢmalardan  sonra Gümrük Birliği‟ne en az zararı  
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verecek olan tedbiri alırlar.
248

 

 

Ankara AnlaĢması‟nın 16. maddesi gereği taraflar, ATA‟nın rekabete iliĢkin 

hükümlerini ortaklık iliĢkisinde uygulamayı kabul etmiĢlerdir. Bu doğrultuda, Türkiye 

ile AB arasında Gümrük Birliği‟ni kuran 1/95 sayılı OKK ile Türkiye, rekabete iliĢkin 

mevzuatını AB mevzuatı ile uyumlu hale getirme yükümlülüğü altına girmiĢtir.
249

 

OKK‟nın 39. maddesi, Türkiye‟nin bu kararın uygulanması amacıyla ilgili mevzuatını 

Topluluk mevzuatı ile uyumlaĢtırma ve etkili olarak uygulama yükümlülüğüne iliĢkin 

düzenlemeler getirmektedir. Türkiye‟nin devlet yardımlarına dair yükümlülükleri 

OKK‟nın 39/2 (c),(d),(e),(f) maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre, bildirim Ģartının 

tam olarak yerine getirilmesine bağlı olarak yardımın yasallığı söz konusu olmaktadır. 

BildirilmemiĢ yardımlar ise yasadıĢı yardım olarak kabul edilecektir.12 milyon Euro‟yu 

geçmeyen bireysel yardımlar ile AB ikincil mevzuatında bildirim Ģartı taĢımayan 

yardımların AB‟ye bildirilmesine gerek yoktur. Maddenin (e) bendi ile, Türkiye‟deki 

mevcut ve yeni yardımların OKK‟nın yürürlüğe girmesinin ardından iki yıl içinde 

Topluluğa bildirilmesi Ģartı getirilmiĢtir.  

 

Türkiye,  Topluluk tarafından müktesebatta yapılacak değiĢiklikleri kabul etmekle 

yükümlüdür.
250

 

 

OKK‟da AB ve Türkiye‟nin ilgili kurumları arasında karĢılıklı bilgilendirme yapılması 

öngörülmüĢtür. KarĢılıklı bilgilendirmenin sonunda, gerek AB‟nin Türkiye‟de, gerek 

Türkiye‟nin AB‟de verilen bir yardımı AB müktesebatına aykırı bulması halinde itiraz 

etme hakları bulunmaktadır. AB‟nin Türkiye‟de verilen bir yardıma itiraz etmesi 

halinde, taraflar anlaĢmazlığı 30 gün içinde çözemezlerse, hakeme 

götürebileceklerdir.
251

 Türkiye‟nin AB‟de verilen bir yardıma itiraz etmesi halinde ise, 

Türkiye Ortaklık Konseyi‟ni toplantıya çağıracak ve anlaĢmazlık yine de çözülemezse 
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Ortaklık Konseyi konuyu ATAD‟a götürebilecektir.
252

 Bu çerçevede, OKK‟nın 39/4 

maddesi Türkiye‟nin bildirim yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde AB‟ne, tanınan itiraz 

hakkını
253

, OKK‟nın 39/5 maddesi ise,  birliğe üye bir devletin verdiği yasadıĢı bir 

yardımın varlığı durumunda Türkiye‟nin baĢvuru yollarını düzenlemiĢtir.   

 

OKK‟nın 40. maddesi uyarınca, Türkiye‟nin çıkarlarını etkileme ihtimali olan bir kararı, 

AB, en kısa zamanda Türkiye‟ye bildirmek zorundadır.
254

 

 

2.2 Gümrük Birliği Süreci Sonrası ve Devlet Yardımları 

 

Gümrük Birliği‟nin tesis edilmesinin ardından Türkiye ile AB iliĢkisindeki ilk önemli 

geliĢme, 1999 Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı‟nda (Helsinki Zirvesi) Türkiye‟nin 

resmi olarak “adaylık” statüsünü kazanmasıdır. Bu durum, her Ģeyden önce Türkiye‟nin 

devlet yardımları da dâhil olmak üzere pek çok alanda daha ileri seviyede bir mevzuat 

uyumu gerçekleĢtirmesini gerektirmektedir. 

 

AB Komisyonu tarafından hazırlanıp 8 Mart 2001 tarihinde AB Konseyi tarafından 

onaylanan Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB), Türkiye‟nin adaylık sürecinde, kısa ve orta 

vadede gerçekleĢtirmesi gereken ilerlemeleri ve katılım öncesi izlenen politikayı 

belirleyen bir rehber niteliğindedir. Kısa vade, bir yıllık bir süreyi öngörmekte; orta 

vadeli öncelikler ise, gerçekleĢmesi bir yıldan fazla sürebilecek yasal reformlardan 

oluĢmaktadır. Katılım ortaklığı belgeleri, aday ülkelerin gösterdikleri ilerlemeler 

çerçevesinde gözden geçirilmektedir. Türkiye‟nin ilk KOB olan bu belgede devlet 

yardımı bakımından öngörülen kısa ve orta vadeli önceliklerinden biri, devlet 

yardımlarının izlenmesini ve Ģeffaflığı sağlamak üzere, devlet yardımlarının 
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denetlenmesine yönelik yasal düzenlemenin yapılmasıdır. Bunun yanı sıra, devlet 

yardımları alanında AB Müktesebatı ile tam uyum sağlanması öngörülmüĢtür.
255

 

 

AB tarafından hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi‟ne karĢılık aday ülke tarafından 

Ulusal Program hazırlanır. Ulusal Program, aday ülkenin, Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde 

belirtilen yasal reformların yerine getirilmesine yönelik taahhütlerini ve alınması 

gereken önlemleri belirtir. Bunu yaparken somut düzenlemeler yaparak kısa ve orta 

vadeli bir takvim sunar ve öngörülen amaçlar için gerekli insan kaynağı ile mali 

kaynakları belirtir. Ulusal Programlar, Katılım Ortaklığı Belgeleri ile birlikte gözden 

geçirilmektedir. 

 

Türkiye, ilk Ulusal Programı‟nı 19 Mart 2001‟de “Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

Ġzlenmesine Dair Karar” ekinde yayımlamıĢ ve Avrupa Komisyonu‟na sunmuĢ olup, 

Ulusal Program Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiĢtir. 

 

Avrupa Komisyonu‟nun Mart 2003‟te ilk Katılım Ortaklığı Belgesi‟ni gözden geçirerek 

yeniden yayınlamasının ardından, Türk Hükümeti de Ulusal Programı yeniden 

güncelleyerek 24 Temmuz 2003‟te yürürlüğe koymuĢtur.
256

 

 

Gözden geçirilmiĢ Katılım Ortaklığı Belgesi de devlet yardımlarına iliĢkin AB 

Müktesebatına uyumun sağlanmasını, AB kriterlerine uygun, etkin bir devlet yardımı 

denetim sisteminin oluĢturulması ve bu amaçla bir ulusal devlet yardımları otoritesinin 

kurulmasını öncelikler arasında belirlemiĢtir.
257

 

 

Devlet yardımları, ilk Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde, orta vadeli öncelik olarak 

belirlenirken, 2003 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde ise kısa vadeli öncelikler 

kapsamında değerlendirilmiĢtir. Aynı doğrultuda, 2003 tarihli Ulusal Program‟da devlet 

yardımları alanında Türkiye‟nin AB müktesebatına uyuma iliĢkin yükümlülükleri 
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belirtilmiĢtir. Bu yükümlülükler, Devlet Yardımlarının Ġzlenmesi ve Denetlenmesi 

Hakkında Kanun‟un yürürlüğe girmesi, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı 

bünyesinde kurumsal bir yapılanma oluĢturulması, devlet yardımlarının izlenme ve 

denetlenmesinden sorumlu otoritenin oluĢturulmasını takiben ilk altı ay içinde 

Komisyon‟un devlet yardımlarına iliĢkin yayımladığı muafiyet tüzükleri ile uyumlu 

düzenlemelerin yapılmasıdır.
258

 

 

Adaylık sürecinde Türkiye için belirleyici olan diğer bir belge de Ġlerleme Raporları‟dır. 

Hukuken bağlayıcı özelliği bulunmayan ilerleme raporu, Komisyon tarafından düzenli 

olarak yayımlanmakta ve görüĢ veya tavsiye niteliğinde düzenlemeler getirmektedir. 

Komisyon ilerleme raporunu hazırlarken, ilgili ülkenin kamu kurumları ve sivil toplum 

kuruluĢlarından bilgi toplar. Bunların yanı sıra, Avrupa Parlamentosu ile Konseyi‟nin 

rapor ve değerlendirmeleri baĢta olmak üzere uluslararası örgütler ve sivil toplum 

örgütlerinin de görüĢlerinden yararlanır. Ġlerleme raporları, müzakerelerin baĢlatılması 

veya aday ülke bakımından bir karar alınması aĢamasında Konsey için birer dayanak 

oluĢturmaktadır. 

 

Komisyon, ilerleme raporlarında devlet yardımlarına iliĢkin Türkiye‟nin yürüttüğü 

çalıĢmaları değerlendirmekte, önerilerde bulunmakta ve eleĢtiriler yapmaktadır.  

 

YayımlanmıĢ olan ilerleme raporları genel olarak incelendiğinde, Komisyon‟un,  Türk 

devlet yardımları politikasını AB ile uyumlu bulmadığını ve Türkiye‟de devlet 

yardımlarının izlenmesi için gerekli idari yapının kurulmasını öncelikli mesele kabul 

ettiğini görmekteyiz. Raporlarda Türkiye‟nin mevzuatını, Gümrük Birliği 

yükümlülüklerine ve müktesebata uyumlu hale getirmesi ve bir devlet yardımlarını 

izleme otoritesi oluĢturması istenmektedir. Komisyon bu yükümlülüklerin 1/95 sayılı 

OKK‟ndan doğduğunu ve bu otoritenin kurulmamasının da rekabet kurallarının 

uygulanmasına iliĢkin Ortaklık Konseyi kararının kabul edilmesini geciktiren bir etken 

olduğunu belirtmektedir. Türkiye‟de yürürlükte olan mevcut veya yeni devlet 

yardımlarına iliĢkin raporlamanın AB standartlarına uygun Ģekilde yapılmaması da 

Ġlerleme Raporları‟nda yöneltilen eleĢtirilerdendir. 
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Devlet yardımları alanındaki son geliĢme, AB ile Türkiye üyelik müzakereleri 

kapsamında 20 Ekim 2005 tarihinde baĢlayan “tarama süreci”dir. Tarama süreci, 

katılım müzakerelerinin ilk aĢamasını oluĢturmaktadır. Tarama sürecinde; AB 

müktesebatı analitik olarak incelenmekte, aday ülkeler bu konuda ayrıntılı olarak 

bilgilendirilmekte ve aday ülkelerin ulusal mevzuatlarının AB müktesebatı ile 

uyumunun değerlendirilmesi yapılmaktadır. Tarama sürecinde devlet yardımları, 

rekabet politikası baĢlığı altında ele alınmıĢtır. 

 

Müzakere sürecinde, Türkiye‟yi diğer üye ülkelerden ayıran en temel husus, devlet 

yardımları müktesebatına uyum konusunda Türkiye‟nin yükümlüğünün, 1 Ocak 1996 

tarihinden itibaren yürürlüğe giren Türkiye- AB arasında Gümrük Birliği‟ni oluĢturan 

OKK kapsamında ele alınmasıdır.
259

 

 

 

3 Türkiye’nin Devlet Yardımları Kurallarını UyumlaĢtırmaya Yönelik Yaptığı 

ÇalıĢmaların Genel Değerlendirmesi 

 

Türkiye ulusal mevzuatını Ortaklık AnlaĢması niteliği taĢıyan Ankara AnlaĢması ve 

onun uygulama anlaĢması niteliği taĢıyan Katma Protokol gereği AB müktesebatına 

uyumlu hale getirmekle yükümlüdür. Nitekim Helsinki Zirvesi ile Türkiye‟ye adaylık 

statüsü tanınması da bu uyumlaĢtırmayı zorunlu kılmaktadır.  Bu kapsamda, ihracat 

yardımları alanında mevzuat değiĢikliğine gidilmiĢ, yatırım yardımlarına iliĢkin 

mevzuatta da, bölgelerarası dengesizliğin giderilmesini amaçlayan değiĢiklikler 

yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Komisyon Ġlerleme Raporlarında aday ülke statüsündeki Türkiye‟nin devlet yardımları 

konusundaki yükümlülükleri konusunda değerlendirmeler yer almaktadır. 2003 tarihli 

Ulusal Program‟da devlet yardımları kısa vadeli öncelikler kapsamında düzenlenmiĢtir. 

Söz konusu Ulusal Program ve Ġlerleme Raporları‟nda yer alan değerlendirme, öneri ve 

                                                 
259

 URKAN Ali, “AB‟ye Üyelik Sürecinde Türkiye‟nin Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu”, 

Avrupa Birliği Müktesebatında Devlet Yardımları ve Türkiye‟nin Uyumu, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz 

Ülkeleri Ekonomik AraĢtırmalar Merkezi, Antalya 2004, s. 141. 



 94 

eleĢtiriler birlikte dikkate alınarak Türkiye‟nin devlet yardımları konusunda öncelikli 

yükümlülükleri belirlenmeli ve bu doğrultuda çalıĢmalar yürütülmelidir.  

 

Türkiye‟nin bu konudaki ilk yükümlülüğü, devlet yardımlarının usul ve esaslarını 

düzenleyen bir temel düzenlemenin yapılmasıdır. 2003 tarihli Ulusal Program‟da devlet 

yardımları alanında Türkiye‟nin, Devlet Yardımlarının Ġzlenmesi ve Denetlenmesi 

Hakkında Kanun‟u yürürlüğe koymak; Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı 

bünyesinde kurumsal bir yapılanma oluĢturmak; devlet yardımlarının izlenme ve 

denetlenmesinden sorumlu otoritenin oluĢturulmasını takiben ilk altı ay içinde 

Komisyon‟un devlet yardımlarına iliĢkin yayımladığı muafiyet tüzükleri ile uyumlu 

düzenlemeleri yapmakla yükümlü olduğu kabul edilmiĢtir.
260

 Nitekim söz konusu 

Ulusal Program‟ın yayımlanmasının ardından, DPT tarafından Devlet Yardımlarının 

Ġzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yasa Taslağı üzerinde çalıĢmalar yürütülmüĢ ve 

bu çalıĢmaların tamamlanması ile taslak BaĢbakanlık‟a sevk edilmiĢtir.
261

 

 

Bu doğrultuda yapılan bir baĢka çalıĢma, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun‟da değiĢiklik yapılmasına iliĢkindir. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun‟da Yapılması Öngörülen DeğiĢikliklere ĠliĢkin Taslak Metne göre, mal ve 

hizmet piyasalarında rekabet koĢullarını etkileyecek olan, kamu veya özel teĢebbüslere 

imtiyaz veren mevzuat hakkında Rekabet Kurumu‟nun görüĢünün alınması zorunlu 

kılınmıĢtır.
262

 Bu değiĢikliğe göre Rekabet Kurumu devlet yardımlarını izleme ve 

denetleme otoritesi olarak da öngörülmektedir. Ancak, 2003 tarihli Ulusal Program‟da, 

DPT bünyesinde, devlet yardımlarının izleme ve denetlenmesinden sorumlu bir 

kurumsal yapılanma oluĢturulması öngörüldüğünden, bu husus eleĢtirilere maruz 

kalmıĢtır. Konuyla ilgili fikir vermesi açısından, AB‟ye yeni üye olan ülkelerde devlet 

yardımlarının izleme ve denetlenmesinden sorumlu otorite incelendiğinde; Çek 

Cumhuriyeti‟nde Maliye Bakanlığı‟nın, Polonya‟da Rekabetin ve Tüketicinin 

Korunması Bürosu‟nun, Slovenya‟da Devlet Yardımlarının Denetimi Komisyonu gibi 

farklı isimler altındaki birimlerin bu görevi yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla, sorumlu 
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otoritenin, bağımsız idarî otorite niteliğinde olabileceği gibi, bakanlık bünyesinde 

oluĢturulan bir kurumsal yapı niteliğinde de olabileceği anlaĢılmaktadır.
263

 

Komisyon‟un Ġlerleme Raporları‟nda devlet yardımları izleme ve denetlenmesinden 

sorumlu otoritenin “bağımsızlık” niteliği altı çizilerek oluĢturulması gerektiği ifade 

edilmektedir. 

 

2003 tarihli Ulusal Program‟da devlet yardımları izleme ve denetlenmesinden sorumlu 

otoritenin, DPT bünyesinde yapılandırılacağı belirtilmiĢtir. Ancak, DPT‟nin bağımsız 

bir idarî organ olmaması nedeniyle hem devlet yardımları vermesi hem de bunları 

denetlemesi durumunda, vereceği kararların siyasal süreçler tarafından etkilenebilmesi 

ihtimalini doğuracağı yönünde eleĢtiriler yapılmaktadır.
264

 Türkiye‟deki devlet 

yardımlarının siyasi etki ve baskılardan uzak, Ģeffaf ve tarafsız Ģekilde izlenmesinin 

sağlanması, idarî ve iĢlevsel olarak bağımsız bir idarî otorite altında mümkün 

olabilecektir. Bağımsız idarî otoritenin yaptırım uygulama, görüĢ bildirme gibi 

konularda siyasî otoritenin egemenlik alanı dıĢında, özerk bir konumda olması 

gerekmektedir.
265

 

 

6 Ekim 2004 tarihli Ġlerleme Raporu‟nun rekabet baĢlığı altında, Türkiye‟nin devlet 

yardımları müktesebatına uyum sağlamakla yükümlü olduğu halde, devlet yardımları 

konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediği, verilen yardımların rekabet düzeninin 

bozulmasına yol açtığı, devlet yardımları mevzuatının çıkarılmadığı ve devlet 

yardımlarını izlemekle sorumlu bir kurumun oluĢturulmadığı ve bu durumun, Ortaklık 

Konseyi tarafından rekabet kurallarının uygulanmasına dair kararın alınmasını 

geciktirdiği belirtilmiĢtir. Türkiye‟nin acilen, AB devlet yardımları kuralları ile uyumlu 

bir devlet yardımları izleme mevzuatı kabul etmesinin ve iĢlevsel olarak bağımsız bir 

devlet yardımları izleme otoritesi kurmasının gerekliliği vurgulanmıĢtır.
266
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2005 yılı Ġlerleme Raporu‟nda geçen rapordan bu yana Türkiye‟nin, devlet yardımı 

konusunda, özellikle mevcut ikili anlaĢmalarda yer alan Ģeffaflık yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesiyle ilgili olarak hiçbir ilerleme kaydetmediği belirtilmiĢtir. AB devlet 

yardımları kurallarıyla uyumlu bir devlet yardımları izleme mevzuatı ve iĢlevsel olarak 

bağımsız bir devlet yardımları izleme kurumunun halen mevcut olmadığı yinelenerek 

bunların eksikliğinin, 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı çerçevesinde rekabet için 

uygulama kurallarının kabulünü geciktiren temel unsur olduğu ifade edilmiĢtir.
267

 

 

2006 yılı Ġlerleme Raporu‟nda yine devlet yardımlarına iliĢkin mevzuat kabulü ya da 

bağımsız bir devlet yardımları izleme kurumunun kurulmasına dair bir geliĢme 

kaydedilmediği tekrarlanmıĢ, bu durumun 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararının 

rekabete iliĢkin uygulama kurallarının kabulünü geciktirdiği ve rekabette ciddi 

sapmaların ortaya çıkmasıyla sonuçlandığı belirtilmiĢtir. Türkiye‟nin, Ģeffaflığın 

sağlanmasına ve Topluluğun devlet yardımları alanındaki kurallarının uygulanmasına 

yönelik gerekli yasal çerçeveyi ve idari yapıları oluĢturması gerektiği vurgulanmıĢtır.
268

 

 

2007 yılı Ġlerleme Raporu‟nda özetle, daha önceki raporlarda sözü edilen eleĢtiriler 

tekrar edilmiĢtir. Devlet yardımlarına iliĢkin mevzuat kabulü ya da iĢlevsel bir bağımsız 

devlet yardımı izleme kurumunun kurulmasına dair bir ilerleme kaydedilmediği; ayrıca, 

Türkiye‟de devlet otoriteleri ve kamu teĢebbüsleri arasındaki mali iliĢkilerin Ģeffaflığını 

sağlamaya yönelik de hiçbir kural bulunmadığı ifade edilmiĢtir. Türkiye, bir devlet 

yardım envanteri oluĢturmaması, Avrupa Komisyonu‟na hiçbir devlet yardım planı 

bildirmemesi ve bunun yanında, raporun yazım sürecinde bile yeni yardım planları 

kabul etmesi yönünde eleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟nin devlet yardımı projelerini Topluluğa 

bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği vurgulanmıĢtır. 

 

AB‟de devlet yardımı uygulamaları AB fonları, merkezi hükümet ve yerel idarelerce 

yürütülmektedir. Türkiye‟de ise bu uygulamalar tamamen merkezi hükümet tarafından 

yapılmaktadır. Bu nedenle devlet yardımı uygulamalarını yürüten birimler bakımından 

AB ile Türkiye arasında farklılık bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye‟nin, devlet yardımı 
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uygulamalarının denetimi, takibi ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik idari 

anlamda yeniden yapılanmasını gerektirmektedir.
269

 

 

AB‟ne uyum çalıĢmalarında mevzuatın tercüme edilerek aynen kabul edilmesi yerine,  

AB‟nin rekabet ve devlet yardımları politikalarına ve ülkenin ekonomik ve sosyal 

yapısına uygun teĢvik araçlarına sahip bir mevzuat oluĢturulmalıdır. Mevzuat uyumu 

çalıĢmalarında teknik iĢbirliği çok önemlidir. Devlet yardımlarının izleme ve 

denetlemesinden sorumlu bir kurumun oluĢturulması halinde bu birimin mevcut 

personelinin eğitimi yanında nitelikli personel ile takviyesi de gerekecektir.
270
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SONUÇ 

 

Devletler ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini gerçekleĢtirebilmek amacıyla 

ekonomiye müdahale edebilirler. Devletlerin ekonomiye müdahale araçlarından biri 

olan devlet yardımları; devlet kaynaklarından kamu veya özel iĢletmelere yapılan her 

türlü yardım olarak tanımlanır. Devletler, ülke ekonomilerinin geliĢip dıĢ rekabet 

ortamına uyumlu hale gelmesi, yerli üretimin uluslar arası ticaret alanında 

desteklenmesi gibi gerekçelerle devlet yardımı sağlamaktadırlar. Yatırımları teĢvik 

etmek, çevrenin korunmasını sağlamak, istihdamı artırmak, ihracatı geliĢtirmek, zor 

durumdaki Ģirketleri kurtarmak ve yeniden yapılandırmak gibi birçok amaca yönelik 

olarak verilebilen devlet yardımları, bir yandan bu amaçların yerine getirilmesine 

yardımcı olup ekonomiye büyük katkılar sağlarken; uzun vadede iĢletmeler arasında 

adil olmayan bir rekabet ortamı yaratarak serbest rekabet ortamının iĢleyiĢini bozmakta 

ve kaynakların etkin olarak dağılımını engellemektedir. Uzun vadede serbest rekabete 

zarar vermesinden dolayı baĢta DTÖ olmak üzere çeĢitli uluslararası kuruluĢlar, devlet 

yardımlarını kontrol etmeyi ve azaltmayı amaçlayan çalıĢmalar yapmaktadır. AB de bu 

uluslararası kuruluĢlardan birisidir. Malların, hizmetlerin ve üretim faktörlerinin serbest 

Ģekilde dolaĢacağı bir ortak pazar oluĢturmak AB‟nin kuruluĢ amaçlarından birisidir. 

AB, düzgün bir Ģekilde isleyen bir ortak pazarın tesisi için serbest rekabet düzeninin 

bozulmadan devam etmesini sağlamak durumundadır. Bu da devlet yardımlarının 

kontrol altında tutulmasını gerektirmektedir. 

 

ATA‟nın 87/1.maddesi devlet yardımlarıyla ilgili bir tanım vermemekle birlikte Ortak 

Pazar ile bağdaĢmayan, baĢka bir deyiĢle üye devletler tarafından iĢletmelere verilmesi 

yasak olan devlet yardımına yer vererek devlet yardımlarının tanımına en yakın 

düzenlemeyi yapmıĢtır. Söz konusu maddede, belirli iĢletmeleri ya da belirli ürünlerin 

üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma tehdidi yaratan ve bir üye devlet 

tarafından veya hangi Ģekilde olursa olsun devlet kaynakları aracılığıyla yapılan 

yardımların, üye devletlerarasındaki ticareti etkilediği ölçüde Ortak Pazar ile 

bağdaĢmadığı kabul edilmektedir. AB‟nin devlet yardımları sistemi yardımları tümüyle 

yasaklamamakta, sadece rekabete zarar veren yardımları yasaklamaktadır. ATA‟nın 

devlet yardımına iliĢkin maddeleri uyarınca Ortak Pazar ile otomatik olarak bağdaĢan ve 
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koĢullu olarak bağdaĢan devlet yardımları sınıflandırılması yapılmıĢ; muafiyetler 

kapsamında sektörel, bölgesel ve yatay amaçlara hizmet eden devlet yardımlarının 

Ortak Pazar ile bağdaĢır olduğu kabul edilmiĢtir. 

 

Bir yardımın Ortak Pazar ile bağdaĢır olup olmadığı konusunda karar verme yetkisi 

Komisyon‟a aittir. Ancak, Konsey de Ortak Pazar ile bağdaĢan yardım kategorilerini 

belirleyebilme yetkisine sahip olmakla, bu konuda, Komisyon ile yarıĢır nitelikte bir 

yetkiye sahiptir.  

 

Devlet yardımının denetimi sürecinde de Konsey‟in, Komisyon ile paylaĢtığı yetki 

durumu söz konusudur. Komisyon‟un hakkında inceleme baĢlattığı bir yardım sürecine 

Konsey olağanüstü koĢulların varlığı halinde doğrudan müdahale etmekte ve 

Komisyon‟un baĢlattığı süreci durdurabilmektedir. 

 

Konsey ve Komisyon arasında devlet yardımları alanındaki diğer bir iliĢki de 

düzenleme yapma konusundadır. ATA‟nın 89. maddesi gereği, düzenleme yapma 

yetkisi münhasıran yasama organı niteliği taĢıyan Konsey‟indir. Ancak, uygulamada 

Komisyon‟un esnek hukuk araçları olarak ifade edebilen çeĢitli yoğunluklarda 

düzenlemeler yapması ve 994/98 sayılı Konsey Tüzüğü ile Konsey bu yetkisini 

Komisyon eliyle kullanmaktadır. 

 

Devlet yardımlarının denetiminden sorumlu organ, Avrupa Komisyonu‟dur.  Komisyon, 

idarî bir denetim organı olarak, üye devletlerin devlet yardımlarına iliĢkin müktesebata 

uyumunu incelemektedir ve denetimle ilgili geniĢ yetkilere sahiptir. Bununla birlikte, 

devlet yardımlarının idarî denetiminin yanı sıra yargısal denetimi de mümkündür. Bu 

kapsamda, devlet yardımlarına iliĢkin Komisyon kararları ATAD‟da 

incelenebilmektedir. Sınırlı yetkisi olmakla birlikte ulusal mahkemeler de Topluluk 

mahkemelerinin yanı sıra devlet yardımları hakkında karar verebilmektedir. Ulusal 

mahkemelerin yetkileri devlet yardımlarına iliĢkin muafiyet tüzüklerini yorumlamak ve 

uygulamakla sınırlıdır.  
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Tarım sektörü özelinde ise devlet yardımlarının rekabet politikasının genel prensipleri, 

ortak tarım politikası, kırsal kalkınma politikası ve DTÖ Tarım AnlaĢması gibi 

Topluluğun uluslararası taahhütleri ile uyumlu olması gerekmektedir.  

 

Genel devlet yardımı kuralları, tarım sektöründeki ürünlerin üretilmesi ve 

pazarlanmasına uygulanmaz veya belirli bir sınır dâhilinde uygulanır. Tarım sektöründe 

devlet yardımlarına iliĢkin temel mevzuat Tarım ve Ormancılık Sektöründe Devlet 

Yardımları Ġçin Kılavuz Ġlkeler (2007–2013 dönemi)‟dir. Söz konusu Kılavuz Ġlkeler‟de 

Komisyon tarafından kabul edilebilecek baĢlıca yardım tipleri ve yardım verilebilmesi 

için gerekli Ģartlar açıklanmaktadır. Buna göre devlet yardımları; Kırsal kalkınma 

tedbirleri, Risk ve kriz yönetimi için yardım, Diğer yardım türleri ve Orman sektörü için 

yardım baĢlıkları altında düzenlenmiĢtir.  

 

Türkiye‟de devlet yardımları merkezi idareye bağlı birden çok bağımsız kurum 

tarafından uygulanmakta ve bundan dolayı uygulama mevzuatı da ayrı ayrı 

çıkartılmaktadır. Bu durum, aynı konuda destekler içeren farklı mevzuatın bulunmasına 

ve devlet yardımları mevzuatında dağınıklığa yol açmaktadır.  Yardım politikasının 

etkin hale gelmesi için mevzuatın bir araya toplanması ve ilgili kurumların yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği kuran 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile 

Türkiye, AB‟nin devlet yardımları alanındaki müktesebatını üstlenmeyi taahhüt 

etmiĢtir. Bunun yanı sıra, AB katılım müzakereleri sürecinde, Türkiye‟nin Gümrük 

Birliği‟nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ilgili müzakere 

baĢlıklarının açılmayacağı ifade edilmiĢtir. Bu çerçevede Türkiye, mevzuatını 

müktesebata uyumlu hale getirme ve devlet yardımlarının izlenmesi ve 

denetlenmesinden sorumlu bir otorite kurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin 

yerine getirilmemesi, Komisyon ilerleme raporlarında her yıl eleĢtirilmektedir. Türkiye, 

AB‟dekine benzer bir devlet yardımı denetim sistemi oluĢturmak için devlet 

yardımlarının uygunluğunu inceleyecek ve uygulanan yardımlar hakkında Komisyon‟a 

bilgi verecek bir otorite oluĢturmalıdır. Bu otorite, Türkiye‟de devlet yardımlarını 

izleme ve denetleme görevini tek elden üstlenecek, Komisyon‟u yardım programı 
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uygulamaları konusunda daimi olarak bilgilendirecek Ģekilde yapılandırılacaktır. 

Ġlerleme raporlarında bu otoritenin bağımsız bir idarî otorite olması gerektiği açıkça 

belirtilmesine karĢın, Türkiye‟de böyle bir idarî otoritenin niteliği dahi tartıĢmalıdır. 

 

Sonuç olarak; Türkiye‟nin devlet yardımları konusunda müktesebata uyumu tam olarak 

sağlanabilmiĢ değildir. Bu kapsamda; devlet yardımlarının izlenmesi ve 

denetlenmesinden sorumlu idarî ve iĢlevsel bir otoritenin oluĢturulması, KOB ve Ulusal 

Program‟da tespit edilen kısa ve uzun vadeli önceliklerin bir an önce yerine getirilerek 

AB‟nin devlet yardımları mevzuatına uyum sağlanması gerekmektedir. 
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EK-1 

LĠSTE 

ATA‟nın 32. maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

(1) 

Brüksel Gümrük 

Tarife ġemasındaki 

Numarası 

(2) 

Ürünün Tanımı 

Fasıl 1 Canlı Hayvanlar  

Fasıl 2 Etler Ve Yenilen Sakatat  

Fasıl 3 Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, YumuĢakçalar Ve Suda 

YaĢayan Diğer Omurgasız Hayvanlar  

Fasıl 4 Süt Ürünleri; KuĢ Ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları; 

Tabii Bal; Tarifenin BaĢka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer 

Almayan Yenilebilir Hayvansal MenĢeli Ürünler  

Fasıl 5  

05.04 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve 

mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuĢ, 

dondurul muĢ, tuzlanmıĢ, salamura edilmiĢ, kurutulmuĢ veya 

tütsülenmiĢ) 

05.15 Tarifenin baĢka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 

hayvansal menĢeli ürünler; insanların yemesine elveriĢli 

olmayan 1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar 

Fasıl 6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; 

kesme çiçekler ve süs yaprakları  

Fasıl 7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular  

Fasıl 8 Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler, 

turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları  

Fasıl 9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat  

Fasıl 10 Hububat  

Fasıl 11 Değirmencilik ürünleri; malt; niĢasta; inülin; buğday gluteni  

Fasıl 12 Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; 

sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem  

Fasıl 13    

13.03 hariç Pekmez 

Fasıl 15    

15.01 Katı domuz yağı, eritilmiĢ domuz yağı dâhil 

15.02 Sığır, koyun veya keçi yağları 

15.03 Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı 
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(emülsiyon haline getirilmemiĢ, karıĢtırılmamıĢ veya baĢka 

Ģekilde hazırlanmamıĢ) 

15.04 Balıkların veya deniz memelilerinin katı veya sıvı yağları ve 

bunların fraksiyonları 

15.07 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiĢ olsun olmasın, 

kimyasal olarak değiĢtirilmemiĢ) 

15.12 Hidrojene hayvan ya da bitki yağları, rafine edilmiĢ ya da 

edilmemiĢ, fakat kimyasal olarak değiĢtirilmemiĢ 

15.13 Margarin, katı domuz yağı ve diğer hazır yenilebilir yağlar 

15.17 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve 

sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının 

yenilen karıĢımları veya müstahzarları  

Fasıl 16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuĢakçalar veya diğer 

omurgasızların müstahzarları 

Fasıl 17    

17.01 Pancar Ģekeri ve kamıĢ Ģekeri (katı halde) 

17.02 Diğer Ģekerler; Ģeker Ģurupları; suni bal (tabii bal ile 

karıĢtırılmıĢ olsun, olmasın); karamel 

17.03 ġeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen 

melaslar 

17.05(1) TatlandırılmıĢ veya renklendirilmiĢ Ģekerler, Ģuruplar ve 

melaslar, herhangi bir oranda Ģeker içeren meyve suları hariç 

Fasıl 18    

18.01 Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuĢ, bütün veya 

kırık) 

18.02 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları veya diğer kakao 

döküntüleri 

Fasıl 20 Sebzeler, meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde 

edilen müstahzarlar 

Fasıl 22    

22.04 Taze üzüm Ģarabı (kuvvetlendirilmiĢ Ģaraplar dahil); üzüm 

Ģırası  

22.05 Vermut ve diğer taze üzüm Ģarapları (bitkiler veya kokulu 

maddelerle aromalandırılmıĢ) 

22.07 Diğer fermente edilmiĢ meĢrubatlar (Örneğin: elma Ģarabı, 

armut Ģarabı ve mead) 

22.08(1)hariç 

22.09(1)hariç 

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir 

(denatüre) edilmemiĢ etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen 

alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 

22.10(1)hariç Sirke ve sirke ikameleri 

Fasıl 23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için 

hazırlanmıĢ kaba yemler  

http://www.gumrukmevzuat.com/sonuc.asp?ID=3045
http://www.gumrukmevzuat.com/sonuc.asp?ID=3045
http://www.gumrukmevzuat.com/sonuc.asp?ID=3045
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325EN.015701.html#C_2002325EN.015701_E1#C_2002325EN.015701_E1
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325EN.015701.html#C_2002325EN.015701_E1#C_2002325EN.015701_E1
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325EN.015701.html#C_2002325EN.015701_E1#C_2002325EN.015701_E1
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325EN.015701.html#C_2002325EN.015701_E1#C_2002325EN.015701_E1
http://www.gumrukmevzuat.com/sonuc.asp?ID=23
http://www.gumrukmevzuat.com/sonuc.asp?ID=23
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Fasıl 24    

24.01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 

Fasıl 45    

45.01 Tabii mantar (iĢlenmemiĢ veya basit bir Ģekilde hazırlanmıĢ); 

döküntü mantar; kırılmıĢ, granül veya toz haline getirilmiĢ 

mantar 

Fasıl 54    

54.01 Sentetik ve suni filamentlerden dikiĢ ipliği (perakende olarak 

satılacak hale getirilmiĢ olsun olmasın) 

Fasıl 57    

57.01 Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elveriĢli 

maddelerden düğümlü ve sarmalı yer kaplamaları (hazır eĢya 

halinde olsun olmasın) 

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325EN.015701.html 

 

 

http://www.gumrukmevzuat.com/sonuc.asp?ID=4829

