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REKABET | TÜRKİYE MART 2022 

TÜRKİYE'DEKİ BİRLEŞME VE DEVRALMA 

BİLDİRİMLERİNDE YENİ CİRO EŞİKLERİ VE KURALLAR   

Rekabet Kurulu’ndan ("Kurul") İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ‘de ("2010/4 Sayılı 

Tebliğ") Değişiklik Yapılması Hakkında 2022/2 sayılı Tebliğ ("Tadil Tebliği") 4 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de 

yayınlandı.  

4 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu yeni mevzuatın getirdiği değişikliklerin kısa bir açıklamasını 

aşağıda bulabilirsiniz. 

ARTAN BİRLEŞME KONTROL EŞİKLERİ 

Tadil Tebliği Türkiye'deki birleşme kontrol eşiklerini yükseltti. 2010/4 Sayılı Tebliğ'in revize edilen 7. maddesine göre, 

artık aşağıdaki alternatif ciro eşiklerinden birinin aşılması durumunda işlem için Kurul'un önceden izninin alınması 

gerekmekte: 

a. İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 750 milyon TL’yi (yaklaşık 84,4 milyon Dolar ya da 71,6 milyon 

Avro) ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL’yi (yaklaşık 28,1 milyon 

Dolar ya da 23,8 milyon Avro) aşması. 

 

b. Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin Türkiye cirosunun 250 milyon TL’yi (yaklaşık 

28,121,485 Dolar veya 23,877,746 Avro) ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar 

TL’yi (yaklaşık 337,457,818 Dolar veya 286,532,951 Avro) aşması1. 

Kısacası, daha önce geçerli olan 30 milyon TL'lik eşik 250 milyon TL'ye, 100 milyon TL'lik eşik 750 milyon TL'ye , 

500 milyon TL'lik eşik ise 3 milyar TL'ye yükseltilmiştir. 

Önceki eşikler 2013 yılı Şubat ayından bu yana herhangi bir artış yapılmaksızın yürürlükte olduğundan, bugün 

yapılan güncellemeler son birkaç yılda meydana gelen kur dalgalanmaları ile eşikleri uyumlu hale getirmeye ve Avro 

veya Dolar cinsinden ciro değerleri açısından bildirim kriterlerini daha makul seviyelere çekmeye çalışmaktadır.   

"TEKNOLOJİ TEŞEBBÜSLERİ" İÇİN ÖZEL BİRLEŞME KONTROL REJİMİ 

Tadil Tebliği "teknoloji teşebbüsleri" için yeni bir birleşme kontrol rejimi getirdi. Revize Madde 4(1)(e) teknoloji 

teşebbüslerini "dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım 

kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıklar" olarak 

tanımlamaktadır. Tadil Tebliği Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki 

                                                      
1 Tüm kur çevirileri 1 ABD Doları = 8,89 TL ve 1 Avro = 10,47 TL olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2021 mali 

yılı için geçerli ortalama alış kurlarına dayanmaktadır. 
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kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde 250 milyon TL ciro eşiğinin 

aranmayacağını düzenlenmektedir. Başka bir deyişle belirtilen faaliyetlerle iştigal eden şirketlere ilişkin birleşme veya 

devralma işlemleri herhangi bir ciro eşiği aranmaksızın yalnızca faaliyet konuları sebebiyle izne tabi olacaktır.  

Rekabet Kurumu ("Kurum") bu değişikliğe ilişkin olarak 4 Mart 2022 tarihinde internet sitesinde yayımladığı 

duyuruda ("Duyuru"), başta dijital platformlar olmak üzere teknoloji odaklı pazarlardaki hızlı gelişmelerin birçok 

alanda olduğu gibi rekabet hukukunda da bazı yenilikleri beraberinde getirdiğini açıkladı. Kurum, teknoloji 

teşebbüslerine yönelik yeni birleşme kontrol rejimi ile amacın, teknoloji şirketlerinin satın alınmasına ilişkin işlemleri 

Kurul'un denetime tabi kılmak ve öldürücü devralmaları engellemek olduğunu da ekledi. 

FİNANS KURULUŞLARININ CİRO HESAPLAMASINDA YENİ KURALLAR 

Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemelerde son dönemde yapılan değişiklikler doğrultusunda Kurum, finansal 

kuruluşların ciro hesaplamasında uygulanan kuralları güncellemiştir. Buna göre, 2010/4 Sayılı Tebliği'nin 9. 

maddesinde atıfta bulunulan ilgili düzenlemelerin adları ve referansları güncellenmiş ve bazı terimler yürürlükteki 

bankacılık ve finans mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir. 

BİLDİRİM FORMUNUN ELEKTRONİK OLARAK SUNULMASI  

2010/4 Sayılı Tebliğ uyarınca, bildirim formu ve eklerinin Kurum'un Ankara'daki merkezine fiziken teslim edilmesi 

gerekiyordu. Tadil Tebliği ile, bildirim formunun "e-Devlet" (Türkiye'nin çevrimiçi devlet hizmeti platformu) üzerinden 

elektronik olarak sunulması opsiyonunu açıkça düzenlemiş oldu. Zira uygulamada bu alternatif sunum yöntemi 2018 

yılından itibaren uygulanmaktaydı ancak 2010/4 Sayılı Tebliğ'inde ayrıca düzenlenmemişti.  

Bir sonraki yenilik adımı olarak Kurum yakın gelecekte bildirim formunun tamamen belirli bir elektronik platform 

üzerinden doldurulup gönderilmesinin mümkün olacağını duyurdu. 

BİLDİRİM FORMU ŞABLONUNUN REVİZYONU 

Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de Kurum'un, 2010/4 Sayılı Tebliğ'e ekli bildirim formu şablonunun yapısını 

ve içeriğini revize etmesidir.  

Özellikle, yeni düzenleme ile (i) işlem taraflarından biri, ortak kontrole sahip olduğu bir teşebbüsün tam kontrolünü 

elde edecekse; veya (ii) Türkiye'de etkilenen pazar bulunmaması halinde, işlem tarafları etkilenen pazara ilişkin 

detaylı açıklama gerekmeksizin kısa bir bildirim formuyla, başvuru yapabilecekler. Böylece Kurum, zorunlu "uzun 

form başvurularının" yapılmasını gerektiren daha önce geçerli olan %20 (yatay örtüşmeler için) ve %25 (dikey 

örtüşmeler için) pazar payı eşiklerini kaldırmıştır. Bir diğer sonuç olarak Tadil Tebliği yürürlüğe girdiğinde, işlem 

taraflarının pazar payları çok düşük olsa bile, etkilenen pazarlara yol açan her türlü başvuru için “uzun form 

başvurusunun” yapılması ve ilgili pazarlara ilişkin geniş kapsamlı ayrıntılı bilgilerin sunulması gerekecektir.  

Etkilenen pazar tanımına ilişkin olarak Tadil Tebliği "Etkilenen pazarlar Türkiye'de, (i) taraflardan ikisinin veya daha 

fazlasının aynı ürün pazarında ticari faaliyette bulunduğu (yatay ilişki) (ii) taraflardan en az bir tanesinin bir diğerinin 

faaliyet gösterdiği herhangi bir ilgili pazarın alt veya üst pazarında faaliyette bulunduğu (dikey ilişki) tüm ilgili ürün 

pazarlarından ve ilgili coğrafi pazarlardan oluşmaktadır" şeklinde bir düzenlemeye yer vermektedir.  

SONUÇ  

Uzun süredir beklenen birleşme kontrol eşiklerinin yükseltilmesi ile birlikte Kurum'un iş yükünün hafiflemesi ve 

başvuruların incelenmesinin daha kolay olması beklenmektedir ve bu durum yerli veya uluslararası birleşme ve 

devralma anlaşmalarının taraflarının işlem takvimini de olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, teknoloji 
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şirketlerine getirilen yeni istisna, ilgili sektörlere verilen önemin güçlü bir göstergesi olup Kurum'un bu işlemlere ilişkin 

başvuruları daha da detaylı incelemesi beklenebilir. 

 
 
 
 

   
 

Avukatlık mevzuatına uygun olarak, bu bültende yer alan Türk hukukuna ilişkin tüm bilgiler Gide Loyrette Nouel'in 

Türkiye'de işbirliği içinde çalıştığı Özdirekcan Dündar Şenocak Ak Avukatlık Ortaklığı tarafından verilmektedir. 
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