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SİRKÜLER                  İstanbul, 15.01.2013 

Sayı: 2013/34                  Ref: 4/34 

 

 

Konu: 

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE 

DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/3) YAYINLANMIŞTIR  

 

4054 sayılı Rakabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 7’nci maddesi çerçevesinde Rekabet 

Kurulundan izin alınması gereken birleşme veya devralmaların belirlenmesine ve bunların 

Rekabet Kuruluna bildirilmesine iliskin usul ve esaslar hakkında “Rekabet Kurulundan İzin 

Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ” 07.10.2010 tarih ve 27722 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu tebliğ ile ilgili 

açıklamalara 2010/129 sirkülerimizde yer vermiştik. 

 

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de “Rekabet Kurulundan İzin Alınması 

Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’De Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3)”  ile devir ve birleşme işlemlerinde Rekabet 

Kurul’undan alınması gereken gereken izinlerde uygulanacak limitler yeniden belirlenmiştir. 

 

7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulu’ndan İzin 

Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in 7 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

 
İzne tabi birleşme veya devralmalar 
 
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde 
belirtilen 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 
 
b) İşlem taraflarından birinin dünya cirosunun 
beş yüz milyon TL’yi ve diğer işlem 
taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun beş 
milyon TL’yi, 
 
aşması halinde söz konusu işlemin hukuki 
geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin 
alınması zorunludur. 
 
(2) Ortak girişimler hariç olmak üzere, bu 
maddenin birinci fıkrasında yer alan eşikler 
aşılsa dahi, her hangi bir etkilenen pazarın 
bulunmadığı işlemler için Kuruldan izin 
alınması gerekmez. 
 
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 
eşikler, bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden 
itibaren iki yılda bir Kurul tarafından yeniden 
belirlenir. 
 

İzne tabi birleşme veya devralmalar 
 
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde 
belirtilen 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 
 
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 
 
aşması halinde söz konusu işlemin hukuki 
geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin 
alınması zorunludur. 
 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 

eşikler, iki yılda bir Kurul tarafından yeniden 

belirlenir. 

 

 

Yukarıda yer verilen değişiklik 1 Şubat 2013 itibariyle yürürlüğe girecektir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No: 2010/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3) 
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


 

 

1 

 

29 Aralık 2012  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 

TEBLİĞ 

 Rekabet Kurumundan: 

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE 

DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2012/3) 

MADDE 1 – 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin 

Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen 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 

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 

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan eşikler, iki yılda bir Kurul tarafından yeniden belirlenir.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür. 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

7/10/2010 27722 

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

30/9/2011 28070 
  

 
 


