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Sayın İlgililer,
İşbu bilgilendirme notu, 04.03.2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2022/2 sayılı Tebliğ1 (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulundan İzin
Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“2010/4 sayılı
Tebliğ”) yapılan değişikliklerle ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
2010/4 sayılı Tebliğ’de iki önemli konuda değişiklik yapılmıştır. Bu konular; i) izne tabi
birleşme ve devralmalara ilişkin parasal eşiklerin değiştirilmesi ve ii) teknoloji
teşebbüslerinin devralınması işlemlerine bazı kanuni eşiklerin uygulanmaksızın izin
alınması zorunluluğu getirilmesidir.
1)

İzne Tabi Birleşme ve Devralmaların Parasal Eşikleri

2010/4 sayılı Tebliğ’in 7. maddesinde düzenlenmiş olan izne tabi birleşme ve
devralmalarda öngörülmüş olan parasal eşikler artırılmıştır. Buna göre, eşikleri
düzenleyen maddenin 1. fıkrasının eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir:
Eski Hali

Yeni Hali

Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen
bir birleşme veya devralma işleminde;
bir birleşme veya devralma işleminde;
a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları
toplamının yüz milyon TL’yi ve
işlem taraflarından en az ikisinin
Türkiye cirolarının ayrı ayrı otuz
milyon TL’yi veya

a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları
toplamının yedi yüz milyon TL’yi
ve işlem taraflarından en az ikisinin
Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz
elli milyon TL’yi veya

b) Devralma işlemlerinde devre konu
varlık ya da faaliyetin, birleşme
işlemlerinde ise işlem taraflarından
en az birinin Türkiye cirosunun otuz
milyon TL’yi ve diğer işlem
taraflarından en az birinin dünya
cirosunun beş yüz milyon TL’yi

b) Devralma işlemlerinde devre konu
varlık ya da faaliyetin, birleşme
işlemlerinde ise işlem taraflarından
en az birinin Türkiye cirosunun iki
yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem
taraflarından en az birinin dünya
cirosunun üç milyar TL’yi

aşması halinde söz konusu işlemin aşması halinde söz konusu işlemin
hukuki geçerlilik kazanabilmesi için hukuki geçerlilik kazanabilmesi için
Kuruldan izin alınması zorunludur.
Kuruldan izin alınması zorunludur.
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Bu doğrultuda, 2012 yılından bu yana güncellenmeyen izne tabi birleşme ve
devralmaların eşikleri hem enflasyon hem de kur değişimlerine uygun olarak
değiştirilmiştir. Böylece, Rekabet Kurumu’na birleşme ve devralmalar işlemlerine ilişkin
başvuru sayısı azalacağından, Rekabet Kurumu’nun iş yükü de hafifleyecektir.
2)

Teknoloji Teşebbüslerinin Tabi Olduğu Eşikler

Değişiklik Tebliği ile teknoloji teşebbüsleri; dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı,
finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri
alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıklar olarak
tanımlanmıştır. Değişiklik kapsamında, Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren
veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji
teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde iki yüz elli milyon TL’lik eşikler
uygulanmayacaktır. Bu doğrultuda, yukarıda bahsi geçen şirketlerin devralınması
halinde Rekabet Kurumu’ndan izin alınması için eşikler aşağıdaki şekilde
uygulanacaktır:
Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen bir birleşme veya devralma
işleminde;
a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz milyon TL’yi
veya
b) İşlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi
aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için
Kuruldan izin alınması zorunludur.
Rekabet Kurumu, dijital pazarlarda önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler tarafından
gerçekleştirilen işlemler ile yeni kurulan veya gelişmekte olan girişimlerin devralınması
şeklindeki işlemlerin bildirim yükümlülüğüne tabi olamamasının rekabet endişelerini
artırdığını ve bu düzenleme ile bahsi geçen teşebbüslere yönelik öldürücü
devralmaların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtmiştir.
3)

Diğer Değişikler
•

Rekabet Kurumu’na yapılan bildirimler Değişiklik Tebliği’nden evvel elden
veya posta ile yapılabilirken artık isteğe bağlı olarak e-devlet üzerinden de
yapılabilir hale gelmiştir. Değişiklik Tebliği ile birlikte bildirim formu da
güncellenmiş olup, başvuran taraflara elektronik başvuru yapma imkânı
sunulmuştur. Bildirim formunda yapılan değişiklik ile başvurunun, işlem tarafı
şirketlerden birinin yetkilisinin e-devlet hesabı üzerinden yapılabileceği
anlaşılmaktadır. Söz konusu düzenleme ile Rekabet Kurumu kâğıt
kullanımını azaltarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Buna
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ek olarak, elektronik platform ile eksikliklerin daha hızlı giderilebilmesi
mümkün hale gelmiştir.
•

2010/4 sayılı Tebliğ’de, mali kurumlarda cironun hesaplanmasına ilişkin 9.
maddede değişiklik yapılmış ve aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri
için gelir tablosunda yer alan kalemlerin ciro toplamı ile elde edilen
hesaplama yöntemi değiştirilmiştir.

•

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan Yatay Birleşme ve
Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz (“Yatay Kılavuz”) ve Yatay
Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz’da
(“Yatay Olmayan Kılavuz”) 2010/4 sayılı Tebliğ ile paralel olarak bazı
değişiklikler yapılmıştır. Yatay Kılavuz’da dijital pazarlara ve inovasyona
dayalı pazarlara ilişkin rekabetin sınırlandırıldığının tespit edilebilmesine
yönelik uygulamalarda güncellemeler yapılmıştır. Yeni kurulan ve gelişmekte
olan firmaların devralınması ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. Yatay
Olmayan Kılavuz’da ise başta dijital pazarlarla ilgili güncellemeler olmak
üzere, birleşme işlemlerinin değerlendirilmesine ilişkin detaylara yer
verilmiştir.

Değişiklik Tebliği ile yapılan değişiklikler, yayımı tarihinden iki ay sonra 04.05.2022
tarihinde yürürlüğe girecektir. 2010/4 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin
hazırlamış olduğumuz bilgilendirme notu burada sona ermektedir.
Yukarıda anılan konulara ilişkin herhangi bir soru veya yorumunuz bulunması halinde,
lütfen bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyiniz.
Saygılarımızla,
Güzeldere Balkan Hukuk Bürosu
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